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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Media massa terus tumbuh dan bergeliat merasuk dalam setiap aliran 

kehidupan masyarakat, dari media cetak hingga media elektronik yang kemudian 

disusul pula dengan kehadiran media online. Pertumbuhan media itu 

menimbulkan persaingan antar media massa untuk selalu meningkatkan oplah 

atau ratting medianya dengan pemberitaan yang menarik perhatian masyarakat. 

Hingga tidak ada peristiwa di tengah masyarakat yang lepas dari sorotan media 

massa, baik peristiwa yang menggelitik maupun yang menguras emosi humanis. 

Semua realitas tersebut dikonstruksi hingga hadir menjadi berita yang mempunyai 

nilai jual dimata publik. 

Tidak jarang dalam persaingan antar media massa, media mengkonstruksi 

realitas dengan berbagai cara pengemasan (packaging) berita yang menerobos 

hak-hak masyarakat dalam menerima informasi. Persaingan juga terkadang 

menyebabkan media massa melupakan etika dan tanggung jawab sosialnya 

kepada masyarakat. Hal demikian bisa dikatakan, media massa melupakan hak 

individu yang terdapat dalam etika berkomunikasi di media massa. 

Dalam setiap realitas yang dikonstruksikan menjadi sebuah wacana di 

tengah masyarakat, media massa selalu berlindung dibawah suatu istilah yang 

bernama “kebebasan pers”. Namun bukan berarti hakikat dari istilah itu berarti 

pers bebas melakukan peliputan, mengemas pesan, hingga memberitakan atau 
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menginformasikannya sesuai keinginan media massa tersebut. Kebebasan yang 

dimaksud dalam istilah ini adalah kebebasan yang tetap mempunyai tanggung 

jawab sosial kepada masyarakat. Ketika kebebasan pers tidak disertai dengan 

tanggung jawab, maka hak masyarakat sebagai komunikan telah diabaikan oleh 

media. 

Media muncul sebagai kelas baru ditengah masyarakat yang 

memposisikan dirinya sebagai “anjing penjaga” (watch dog). Namun baik secara 

sadar maupun tidak, akibat dari posisinya tersebut media massa banyak 

melakukan dosa-dosa. Tujuh dosa media menurut Paul Johnson adalah (1) distorsi 

informasi, (2) dramatisasi fakta, (3) mengganggu privasi, (4) pembunuhan 

karakter (character assassination), (5) eksploitasi seks, (6) meracuni benak 

pikiran anak-anak dan (7) penyalahgunaan kekuasaan (Shaffat 2008: 107). 

Beberapa waktu belakangan ini, peran media sebagai “anjing penjaga” 

(watch dog) semakin terdengar gonggongannya. Hal itu karena banyaknya 

bencana yang melanda dunia, khususnya di Indonesia, menyuguhkan peristiwa 

hangat dan sensasional tanpa perlu dicari oleh media. Indonesia dikepung oleh 

tiga lempeng tektonik dunia dan dilalui jalur “Cincin Api Pasifik” (jalur rangkaian 

gunung api aktif di dunia). Ahmad Arif (Jurnalisme Bencana; Bencana 

Jurnalisme, 2010: 27) menyebutkan Cincin Api Pasifik membentang diantara 

subduksi maupun pemisahan lempeng Pasifik dengan lempeng Indo-Australia, 

lempeng Eurasia, lempeng Amerika Utara, dan lempeng Nazca yang bertabrakan 

dengan lempeng Amerika Selatan. Lempengan ini membentang mulai dari pantai 

barat Amerika Selatan, berlanjut ke pantai barat Amerika Utara, melingkar ke 
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Kanada, smenanjung Kamchatka, Jepang, Indonesia, Selandia Baru, dan 

kepulauan di Pasifik Selatan. Selain itu, Indonesia memiliki 240 buah gunung api 

yang hampir 70 diantaranya masih aktif. Faktor itulah yang menyebabkan 

Indonesia menjadi kawasan gempa dan tsunami dahsyat. 

Dalam suguhan kondisi Indonesia yang seperti ini, media tinggal 

mewacanakan peristiwa tersebut dengan konstruksinya hingga menjadi berita 

yang bernilai jual tinggi. Pekerjaan itu tidak sulit dan juga tidak mudah mengingat 

bencana merupakan peristiwa yang selalu ditakuti, namun mampu menyentuh 

emosi manusia. Gambaran tentang tangisan, rintihan, jeritan, kesedihan, darah, 

dan mayat sangat identik untuk memancing empati dan sisi humanis pemirsa atau 

pembaca. Gambaran itulah yang dimanfaatkan oleh media massa dalam 

menyajikan berita bencana alam dan sosial hingga menjadi sebuah drama pilu 

menurut konstruksinya. 

Realitas bencana yang banyak terjadi juga menimbulkan peran baru yang 

marak dilakoni media massa, yaitu sebagai pengumpul dan penyalur bantuan. 

Peran baru itu ditakutkan akan mampu mengabaikan fungsi to educate dari media 

massa dalam menggali penalaran objekif dan kritis dari pembaca atau audience 

karena berita yang disajikan hanya untuk kepentingan mengumpulkan dana. John 

H. Macmanus (Masduki, 2008: 240) mensinyalir media massa di negara 

berkembang yang baru menikmati kebebasan akan cenderung menganut logika 

komersial. Berita yang disajikan dalam hal ini diberlakukan sebagai menu yang 

dipasarkan. Ketika menu itu sudah dianggap membosankan, maka secepatnya 

akan diganti dengan menu baru.  
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Randolf S. David, professor sosiologi dari Universitas Filipina (Masduki, 

2008: 216), menilai masalah utama jurnalis dan media pascabencana bukan pada 

penggalian data penyaluran bantuan atau recovery lapangan, tetapi dalam 

mengolah data itu menjadi berita. Berita yang disajikan masih menggunakan 

pendekatan mengkriminalkan korban. Tentunya dengan tidak meninggalkan aspek 

darah, mayat, jeritan kekerasan, serta kepanikan korban dalam berita itu. Hal itu 

nampak dari penggunaan frame kuasi kultural (sebab-akibat) dalam pengemasan 

peristiwa kriminal yang kemudian diterapkan pula untuk pemberitaan peristiwa 

bencana. 

Peristiwa bencana gempa dan tsunami merupakan salah satu potret 

bencana alam serta sosial yang selalu meneror Indonesia. Ketika peristiwa 

bencana tersebut muncul dipermukaan, media massa secara euforia 

memberitakannya dengan gambar (show picture) serta mengeksploitasi momen 

keterkejutan (shock moment) dari korban. Namun ketika penderitaan bencana 

masih membalut korban, media sudah berpaling kepada bencana atau wacana lain 

yang tidak kalah panasnya. Meskipun ada pemberitaan tentang kelangsungan 

nasib korban, terkadang berita itu kecil tersudut pada halaman belakang. Hingga 

membuat peristiwa itu menguap begitu saja bersamaan dengan beralihnya 

perhatian audience kepada isu dan peristiwa lain. 

 TV One pada posisinya sebagai stasiun televisi nasional dan Media 

Indonesia sebagai harian nasional tidak ketinggalan pula memberitakan potret-

potret bencana yang terjadi. Terlebih lagi mengenai peristiwa bencana gempa dan 

tsunami yang selalu menjadi teror bagi masyarakat. Membuat keunikan tersendiri 



5 

 

pada sajian berita yang dihadirkan TV One Online dan Media Indonesia Online 

yang selalu berlomba menghadirkan berita terbaru, terhangat, tercepat, 

termenarik, dan terlengkap mengenai bencana tersebut. Lebih dari itu, TV One dan 

Media Indonesia juga tidak ketinggalan menikmati peran barunya sebagai 

pengumpul dan penyalur bantuan kemanusiaan bagi korban bencana.  

Jurnalisme bencana dalam konstruksi media massa ini sangat menarik 

untuk diteliti karena semakin banyaknya bencana alam dan sosial yang melanda 

dunia, khususnya Indonesia. Namun di Indonesia, jurnalisme yang mengangkat 

realitas bencana (Jurnalisme Bencana) ini dalam penerapannya justru belum 

berkembang di kalangan media massa ataupun secara keilmuan. Dalam catatan 

Ahmad Arif (2010 ; 34), menyebutkan pendidikan meliput bencana hampir tidak 

ada di Indonesia. Media-media di Indonesia juga belum memiliki standar 

operasional yang jelas untuk meliput bencana. Akibatnya, wacana tentang 

peristiwa bencana tidak pernah menjadi arus utama di kalangan media massa 

Indonesia. Bencana selalu saja dilaporkan setelah terjadi. Sangat jarang yang 

menyoroti perihal mitigasi dan pendidikan bencana. Ketidaksiapan media massa 

dalam peliputan bencana ini menjadikan jurnalisme bencana dalam penyajiannya 

cenderung meraba-raba. 

Oleh karena itu, jurnalisme bencana dalam konstruksi media massa 

memerlukan kajian secara lebih mendalam dengan menggunakan analisis teks 

media. Dalam analisis teks media, peneliti memilih analisis wacana sebagai pisau 

tajam yang akan mengungkapkan bagaimana media memaknai, memahami, dan 
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mewacanakan realitas bencana dalam bentuk berita. Dalam hal ini, berita adalah 

produk yang diwacanakan sesuai konstruksi yang dibentuk oleh media.   

  

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Bagaimana jurnalisme bencana dalam konstruksi TV One online dan 

Media Indonesia online? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menginterpretasikan 

jurnalisme bencana dalam konstruksi TV One online dan Media Indonesia online. 

 

D. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada: 

1. Jurnalisme bencana dalam konstruksi TV One online edisi 27 dan 28 

November 2010 tentang pasca Bencana Tsunami Mentawai. 

2. Jurnalisme bencana dalam konstruksi Media Indonesia online edisi 27 dan 

28 November 2010 tentang pasca Bencana Tsunami Mentawai. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademik 

Secara akademik, penelitian ini akan berguna untuk mengembangkan dan 

pendalaman ilmu komunikasi, khususnya dalam jurnalistik dan studi media massa 

dengan menggunakan kajian analisis media. Selain itu, penelitian ini juga dapat 
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menjadi salah satu referensi dari penelitian tentang jurnalisme bencana yang 

masih sedikit dilakukan. 

 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini akan dapat memberikan kontribusi bagi media massa 

nasional dalam memberitakan bencana yang selalu melanda Indonesia. Selain itu, 

akan dapat memberi pengetahuan bagi khalayak pembaca situs TV One online dan 

Media Indonesia Online, dalam menilai pemberitaan media terhadap suatu 

wacana tertentu yang kemungkinan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat 

terhadap kehidupan sosial dan media yang bersangkutan. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

1. Pemahaman tentang Komunikasi Massa 

a. Media Massa 

Dalam berkomunikasi pasti menggunakan media sebagai alat atau sarana 

untuk menyampaikan pesan-pesan yang ingin dikomunikasikan. Seperti dalam 

komunikasi antarmanusia, saluran yang paling dominan adalah pancaindra. Begitu 

pula dengan komunikasi massa, maka media yang dominan digunakan adalah 

media massa dalam bentuk cetak, elektronik, maupun online. Hal itu jelas dalam 

konsep yang disodorkan Harold D. Lasswell, komunikasi adalah siapa, 

mengatakan apa, kepada siapa, melalui saluran (media) apa, dan apa akibatnya. 

Bencana alam yang terjadi di pelosok Indonesia akan dengan cepat 

diketahui oleh masyarakat Australia, Amerika, Afrika, dan benua lain. Semua itu 
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bisa terjadi karena adanya komunikasi yang dilakukan melalui media massa 

(komunikasi massa), baik cetak, elektronik, maupun online. Dedy Mulyana (2007) 

menambahkan bahwa komunikasi massa melibatkan banyak komunikator, 

berlangsung melalui sistem bermedia dengan jarak fisik yang rendah (jauh), 

memungkinkan penggunaan satu atau dua saluran indrawi (penglihatan, 

pendengaran), dan biasanya tidak memungkinkan umpan balik segera. 

Adapun fungsi komunikasi massa secara teknis menurut Alexis S. Tan 

(Nurudin, 2007: 65): 

a. Memberi informasi (to inform) 

Mempelajari ancaman dan peluang, memahami lingkungan, menguji 

kenyataan, meraih keputusan. 

b. Mendidik (to educated) 

Memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna memfungsikan 

dirinya secara efektif dalam masyarakatnya, mempelajari nilai, tingkah laku 

yang cocok agar diterima dalam masyarakat. 

c. Mempersuasi (to persuade) 

Memberi keputusan, mengadopsi nilai, tingkah laku, dan aturan yang cocok 

agar diterima dalam masyarakatnya. 

d. Menyenangkan dan memuaskan kebutuhan komunikan (to entertain and to 

satisfied) 

Menggembirakan, mengendorkan urat saraf, menghibur, dan mengalihkan 

perhatian dari masalah yang dihadapi. 

 “McLuhan (Nurudin, 2009: 255) juga menegaskan, “Kita membentuk 

peralatan untuk berkomunikasi, dan akhirnya peralatan untuk 
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berkomunikasi yang kita gunakan itu membentuk atau memengaruhi 

kehidupan kita sendiri”.” 

 

Media massa tidak mungkin berdiri tanpa didukung oleh praktisi-praktisi 

yang ahli dibidangnya masing-masing. Sebuah realitas bencana tidak langsung 

dapat menjadi berita, melainkan harus melewati proses konstruksi media yang 

bersangkutan. Nurudin (2007; 7) menyatakan bahwa media massa tidak berdiri 

sendiri, tetapi didukung oleh tenaga gatekeeper yang bertugas mengolah informasi 

dalam komunikasi massa agar sesuai dengan misi dan visi media, khalayak 

sasaran, serta orientasi bisnis yang menyertainya. Pesan yang diolah itu kemudian 

secara serempak disalurkan kepada audience yang luas dan heterogen. Pernyataan 

itu merupakan salah satu karakteristik media massa yang disebutkan Hafied 

Cangara (1998; 126): 

1. Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak 

orang yang tentunya terikat oleh aturan dan kaidah tertentu media tersebut; 

2. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan 

terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Meskipun ada umpan balik, 

namun tidak secara langsung; 

3. Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak 

karena memiliki kecepatan. Pergerakan yang luas dan simultan membuat 

informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang dari berbagai latar 

belakang yang berbeda; 

4. Memakai peralatan teknis atau mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, dan 

media online; 
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5. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan dimana 

saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin, dan suku bangsa. 

Denis McQuail (1987) pernah menyodorkan beberapa asumsi arti penting 

media massa (Nurudin, 2007: 34): 

1. Media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan 

lapangan kerja, barang, dan jasa serta menghidupkan industri lain yang terkait. 

Media juga merupakan industri tersendiri yang memilki peraturan dan norma-

norma yang menghubungkan institusi tersebut dengan masyarakat dan institusi 

sosial lainnya. Dipihak lain, institusi media diatur oleh masyarakat. 

2. Media massa merupakan sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan 

inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti 

kekuatan atau sumber daya lainnya. 

3. Media merupakan lokasi (atau norma) yang semakin berperan untuk 

menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik yang bertaraf 

nasional maupun internasional. 

4. Media sering kali berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan. 

Bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, tetapi 

juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup, dan norma-

norma. 

5. Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk 

memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga masyarakat dan 

kelompok secara kolektif. Media juga menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian 

normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan. 



11 

 

Bagi Ray Eldon Hiebert dkk (1985), isi media setidak-tidaknya bisa dibagi 

ke dalam lima kategori (Nurudin, 2007: 101), yakni:  

1. Berita dan informasi 

2. Analisis dan interpretasi 

3. Pendidikan dan sosialisasi 

4. Hubungan masyarakat dan persuasi 

5. Iklan dan bentuk penjualan lain 

6. Hiburan.  

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, berita merupakan hasil dari realitas 

yang telah dikonstruksikan oleh media massa. Dalam pandangan Peter D. Moss, 

berita di media massa merupakan konstruksi kultural, dalam melihat realitas sosial 

media menggunakan kerangka tertentu untuk memahaminya. Media melakukan 

seleksi atas realitas, mana realitas yang akan diambil dan realitas mana yang 

ditinggalkan. Juga media kerap memilih narasumber mana yang akan 

diwawancarai dan narasumber mana yang tidak diwawancarai. Melalui narasinya 

media sering menawarkan definisi-definisi tertentu mengenai kehidupan manusia. 

Mana yang baik dan mana yang buruk, siapa pahlawan dan siapa penjahat, apa 

yang layak dan apa yang tidak layak untuk dilakukan seseorang. Dalam ungkapan 

Denis McQuail, media massa merupakan filter yang menyaring sebagian 

pengalaman dan menyoroti pengalaman lainnya dan sekaligus kendala yang 

menghalangi kebenaran (Fahri Firdusi; andreasviklund.wordpress.com). 

Seringnya pemberitaan media massa yang menyoroti darah, tangisan, dan 

hal-hal lain yang sangat cepat memunculkan emosi masyarakat, justru akan 
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membuat masyarakat menjadikannya sebagai pemandangan yang biasa dan 

sekadar hiburan. Namun selama ini, standard teknis dalam pekerjaan jurnalisme 

bergerak antara penting dan/atau menarik bagi khalayak. Begitu pula dalam 

memberitakan peristiwa insidentil seperti bencana. Ketika permasalah bencana 

yang telah terjadi belum selesai, media akan dengan cepat berpindah pada 

pemberitaan yang lebih hangat dan menarik. Hal itu karena peristiwa bencana 

yang telah terjadi tersebut dianggap sudah tidak memberikan hiburan lagi kepada 

masyarakat, sehingga tidak dapat memberikan keuntungan kepada media yang 

bersangkutan. 

Adapun jenis-jenis Media Massa yang sekarang berkembang yaitu: 

1. Media Massa Cetak 

Berawal dari ditemukannya mesin cetak untuk mencetak buku, kemudian 

berinovasi menjadi suatu media massa yang dicetak dan diterbitkan secara 

periodik, dengan nama penerbitan sama, diberi nomor serta tanggal terbit dan 

memuat isi yang bersifat faktual (denmasgirang.blogspot.com). Belakangan media 

cetak sudah melakukan inovasi-inovasi baru untuk mempertahankan eksistensinya 

menghadapi persaingan media massa yang begitu besar. Inovasi tersebut baik dari 

segi memperindah layout, hingga melebarkan sayapnya didunia maya (online). 

Sehingga ruang lingkup media cetak tidak hanya jurnalisme cetak, melainkan 

merambah ke dalam jurnalisme online. 

Menurut Nurudin (2009), jenis-jenis jurnalisme cetak ini yaitu surat kabar, 

majalah berita, majalah khusus, majalah perdagangan, majalah hobi, newsletter, 

dan lain-lain. Setiap jenis berbeda dalam hal penyajian berita maupun rubrik-
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rubriknya. Salah satunya surat kabar harian yang lebih banyak diisi dengan berita 

harian, sehingga penyajiannya lebih singkat. Secara umum, koran harian 

merupakan sebuah laporan yang ditulis dengan piramida terbalik. Laporan seperti 

ini lebih banyak digunakan untuk penulisan straight news atau hard news, meski 

terkadang juga ditambah dengan features. Urutan dalam penyajian sebuah 

beritanya yaitu penting, kurang penting, hingga yang tidak penting. 

Dalam perkembangannya, koran harian juga melakukan mediamorphosis 

dalam bentuk koran online. Tidak berbeda dengan koran cetak dari segi isi 

beritanya, perbedaan hanya dari segi sistem penyajian dan kemudahan mengakses 

berita kapan saja dan dimana saja. Berita pada waktu kapanpun akan tetap 

terdokumentasi pada koran online ini, sehingga dapat diakses kapanpun. Berita 

yang terbit pada koran online juga tidak perlu menunggu jadwal terbit, tetapi 

selalu diperbaharui menurut waktu terjadinya peristiwa. 

2. Media Massa Elektronik 

Media massa elektronik adalah suatu media massa yang statis dan 

menggunakan pesan-pesan audio dan visual. Media massa elektronik ini terdiri 

dari radio yang sudah berperan sekitar enam puluh tahun dan televisi yang 

berperan sekitar 30 tahun meliputi jurnalisme siaran. Kekuatan dari jurnalisme 

siaran yang menggunakan media elektronik ini tidak hanya kehandalan dalam 

menulis berita, tetapi juga tata suara penyiar yang harus enak didengar dan juga 

ditonton (televisi). Seperti halnya media massa cetak, media massa elektronik juga 

tidak ketinggalam melebarkan sayapnya ke dunia maya untuk menyesuaikan 
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dengan gaya hidup masyarakat yang semakin berkembang dan persaingan antar 

media. 

“Menurut Raymond Williams (1975), berbeda dengan jenis teknologi 

komunikasi terdahulu, radio dan televisi merupakan sistem yang dirancang 

terutama untuk kepentingan transmisi dan penerimaan yang merupakan proses 

abstrak, yang batasan isinya sangat terbatas atau bahkan sama sekali tidak ada.” 

(Denis McQuail, 1987: 15) 

 

Radio pada mulanya merupakan teknologi yang mencari kegunaan, bukan 

sesuatu yang lahir dari sebagai respons terhadap suatu kebutuhan pelayanan baru 

(Denis McQuail, 1987: 15). Berbeda dengan radio yang hanya bisa didengar, 

televisi adalah sebuah alat penangkap siaran yang dilengkapi dengan gambar. 

Penemuan televisi disejajarkan dengan penemuan roda karena penemuan ini 

mampu mengubah peradaban dunia (www.wikipedia.org.id). Meskipun pada 

mulanya, radio dan televisi hanyalah sebuah teknologi dan dipandang sebagai 

barang mainan, namun sekarang menjadi sumber bagi pengetahuan tentang dunia, 

media hiburan, informasi, dan sebagai sarana untuk menjalin kontak dengan 

manusia lain di luar wilayah kita tanpa perlu pergi ke daerah tersebut. 

Kekurangan media massa elektronik dalam penyajian berita yang cepat, 

namun hanya sesaat mendorong media elektronik juga melakukan 

mediamorphosis. Perpaduan kecepatan informasi dan berita yang terdokumentasi 

pada media online membuat media massa elektronik menemukan pesaingannya. 

Hal itu membuat media massa elektronik juga ikut berkecimpung di dunia online 

dalam menyiarkan berita secara cepat dan terdokumentasi dengan baik. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Roda
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3. Media Massa Online 

Jenis “media baru” sejak dahulu telah menjadi isu akan menggeser televisi 

dan media-media terdahulu. Kemudian muncul media massa online yang sedang 

dikembangkan saat ini karena memenuhi kebutuhan masyarakat atas segala 

kelebihan masing-masing media massa. Media massa online adalah media massa 

yang merupakan gabungan dari tulisan, gambar, suara, dan akses internet (A. G. 

Eka Wenats Wuryanta; sudimampirselalu.multiply.com). Lebih dari itu, media 

massa online sudah menjadi gaya hidup tersendiri bagi masyarakat perkotaan. 

Media massa online telah memberikan hal lebih dari sekedar informasi dan berita, 

tetapi juga menjadi alat berkomunikasi dan bersosialisasi secara langsung dengan 

manusia lain yang berbeda tempat. 

Menurut Nurudin (2009), penemuan World Web Wide (WWW) membuat 

evolusi besar-besaran dibidang jurnalisme dengan munculnya online (cyber) 

journalism. Revolusi ini berkaitan dengan kecepatan penyebaran pesannya yang 

dilengkapi dengan teknologi dan peralatan canggih, sehingga membuat tampilan 

media online semakin menarik. Menepis anggapan-anggapan terdahulu yang 

mengatakan “media baru” akan menggeser media terdahulu, media cetak dan 

elektronik ternyata juga dapat memanfaatkan media online ini dalam 

menyebarkan beritanya untuk mengatasi kekurangannya dalam hal kecepatan 

informasi dan dokumentasi berita. 
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b. Ruang Gerak Pers 

Media massa tidak bisa dilepaskan dari pers. Media massa sebagai bagian 

dari lembaga pers berperan menjadi alat penghubung masyarakat dengan cara 

menyalurkan informasi dalam bentuk cetak, elektronik, atau online. Dalam 

menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, pers bersifat massal. 

Sebagaimana media massa, maka sifat-sifat pers menurut Idri Shaffat (2008; 2), 

yaitu: 

a. Umum, yaitu terbuka bagi semua orang, tidak hanya antara orang-orang 

tertentu seperti halnya surat menyurat antar dua orang sahabat; 

b. Heterogen, yaitu komunitasnya terdiri dari berbagai macam manusia, tidak 

terbatas pada kelompok atau golongan tertentu; 

c. Simultan, yaitu kontak yang dilakukan dengan sejumlah besar orang dalam 

jarak dan waktu yang sama atau hampir sama; 

d. Non pribadi, yaitu hubungan antara komunikator dengan komunikan tidak 

mesti saling mengenal. 

Meski pada awalnya pers merupakan sebutan bagi suatu alat proses cetak, 

dalam perkembangannya pers juga berarti institusi penerbitan yang meliputi 

seluruh aktivitas professional penerbitan. Kini, bab I pasal 1 ayat [1] Undang-

Undang No. 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa pers adalah lembaga sosial dan 

wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi 

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 

informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data 
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dan grafik maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media 

elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (Shaffat, 2008: 4). 

Sebagai sub sistem komunikasi, pers berfungsi komunikatif sebagai 

penyampai pesan dan informasi dalam berbagai bentuk kepada masyarakat. Bagi 

masyarakat Indonesia, pers tidak hanya berfungsi komunikatif, tetapi dalam 

batasan tertentu mempunyai fungsi integratif (pemersatu). Sebagai bangsa yang 

“berbhineka”, pers menjadi sarana penting dalam penyampaian informasi antar 

berbagai unsur masyarakat dan negara. Dalam kondisi tertentu, pers juga dapat 

mempersatukan berbagai unsur tersebut atau dapat pula memecah-belahnya. 

Menggunakan prinsip jurnalistik yang umum, Shaffat (2008; 9) 

menegaskan bahwa terdapat tiga hal diluar pers yang berhubungan dengan pers, 

yaitu lembaga-lembaga pemerintahan yang melingkupi pers, lembaga profesi 

wartawan, dan masyarakat pembaca yang membutuhkan informasi dari pers. 

Ketiga hal tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi terlaksananya pers dan 

menjadi parameter untuk menilai eksistensi pers itu. 

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Bab II pasal 5 menyatakan 

kewajiban pers: 

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan 

menghormati norma-norma agama, rasa kesusilaan masyarakat serta asas 

praduga tak bersalah; 

2. Pers wajib melayani hak jawab; 

3. Pers wajib melayani hak koreksi. 
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Runtuhnya rezim orde baru di Indonesia, telah membuka pintu yang 

menutup kebebasan pers. Idri Shaffat dalam hal ini berpendapat bahwa kebebasan 

pers dimaksudkan pada kebebasan eksistensial, yaitu keleluasaan pers dalam 

melakukan aktivitas dan tugasnya tanpa ada paksaan dari pihak lain yang 

mengakibatkan aktivitas itu tidak sesuai dengan kehendaknya. Namun dalam 

praktiknya kebebasan sosial juga terjadi dalam pers ketika pihak tertentu melarang 

pers untuk melakukan atau meninggalkan suatu kegiatan. Dengan kata lain, pers 

juga terpengaruh intervensi dari pihak lain dalam aktivitasnya sehingga timbul 

pertanyaan tentang pemberitaan yang dihasilkan pers. 

UU No. 40 Tahun 1999 (Shaffat, 2008: 85) tentang Pers menyebutkan 

bahwa kemerdekaan pers adalah suatu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan 

prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Sehingga, 

kemerdekaan atau kebebasan yang sekarang telah didapatkan sudah semestinya 

diimbangi dengan tanggung jawab. Tanggung jawab pers berkaitan erat dengan 

fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers seperti yang diatur dalam Undang-

Undang No. 40 Tahun 1999 pasal 3, 4, 5, dan 6.  

Arti pentingnya tanggung jawab yang harus dimiliki pers ini, tercermin 

dalam norma-norma tanggung jawab pers yang juga diatur dalam Kode Etik 

Wartawan Indonesia dan Kode Etik Aliansi Jurnalistik Independen. Adapun Kode 

Etik Jurnalistik (versi baru) pasal 2 menjelaskan tanggung jawab pers, meskipun 

dalam praktiknya, banyak wartawan yang mengabaikan kode etik pers tersebut. 

“Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana 

mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan berita tulisan atau gambar, 

yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan Negara, persatuan 

dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan, dan 
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keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh Undang-Undang.” 

(Shaffat, 2008: 101) 

 

Pers yang tidak bertanggung jawab memicu praktik-praktik peyimpangan 

terjadi di kalangan pers. Shaffat (2008) juga menyebutkan, dalam Kode Etik 

Jurnalistik pasal 3, penyimpangan-penyimpangan pers antara lain menyiarkan 

berita, tulisan atau gambar yang menyesatkan, yaitu berita yang disampaikan 

membingungkan, meresahkan, membohongi, membodohi, atau melecehkan 

kemampuan berpikir masyarakat. Dalam KUH Pidana pasal 483, penyimpangan 

pers termasuk katergori kejahatan (delik) pers yang bisa dikenakan sanksi pidana 

penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu 

tahun atau pidana-pidana denda. 

 

2. Konstruksi Realitas Media 

Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu 

realitas. Setiap yang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan 

suatu lingkungan pergaulan atau sosial akan menafsirkan realitas itu dengan 

konstruksinya masing-masing. Dengan demikian, konstruksi seseorang atas suatu 

realitas tidak lepas dari kepentingan-kepentingan yang melatarbelakanginya. 

Banyak pemberitaan di media massa tentang sebuah peristiwa selalu 

menampilkan penggambaran buruk pihak yang kurang dominan. Pemberitaan 

seperti itu tentunya sudah melewati proses konstruksi yang menggunakan konsep 

tertentu dalam pandangan media yang bersangkutan. Oleh karena itu, semua 

konsep bersifat abstrak. 
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Menurut Kerlinger, konsep adalah abstraksi yang dibentuk dengan 

menggeneralisasikan hal-hal khusus. Bila konsep itu secara sengaja dan sadar 

dibuat dan digunakan untuk tujuan ilmiah, maka disebut konstruk. Dengan kata 

lain, konstruk atau konstruksi adalah konsep yang dapat diamati dan diukur 

(Jalaluddin Rakhmat, 2007: 12). Dalam tahapan penelitian, proses ini merupakan 

bagian dari definisi konsep.  

Konsep-konsep jurnalisme pada media massa terdiri dari sejarah pers dan 

jurnalisme, nilai berita, objektivitas, serta elemen-elemen jurnalisme (Nurudin, 

2009: 21). Konsep-konsep tersebut diaplikasikan secara berbeda oleh setiap media 

massa, sehingga membentuk sebuah konstruksi pemberitaan yang berbeda pula. 

Perbedaan dalam pengkonstruksian dapat dipengaruhi oleh faktor kepemilikan, 

manajemen, teknis, maupun sistem pers dari suatu negara. 

Mengutip tentang proses konstruksi realitas, menurut Ibnu Hamad, 

prinsipnya adalah setiap upaya “menceritakan” (konseptualisasi) sebuah peristiwa, 

keadaan, atau benda. Setiap hasil laporan (berita) merupakan hasil konstruksi 

realitas atas kejadian yang dilaporkan media massa. Berdasarkan sifat dan 

faktanya menunjukkan bahwa pekerjaan media massa adalah menceritakan 

peristiwa-peristiwa, maka kesibukan utama media massa adalah mengkonstruksi 

berbagai realitas yang akan disiarkan. 

Menurut van Dijk (1988), “pembuatan berita di media pada dasarnya 

adalah penyusunan realitas-realitas hingga membentuk sebuah cerita atau 

wacana yang bermakna.” (Hamad, 2004:11) 

  

Dengan demikian, seluruh isi media tiada lain adalah realitas yang telah 

dikonstruksikan (constructed reality) dalam bentuk wacana yang bermakna 
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(Hamad, 2004:12). Oleh karena itu, semua perbedaan konstruksi akan 

memberikan dampak sangat nyata pada program yang dihasilkan media massa 

untuk masyarakat. Termasuk dalam hal penyajian produk jurnalisme (berita) yang 

juga mempunyai konstruksi yang berbeda satu sama lain. Namun konstruksi 

jurnalisme pada suatu media massa tidak berjalan secara datar, melainkan 

bersinergis dengan situasi dan kondisi sistemik yang melatarbelakanginya, seperti 

ideologi pemilik dan pemerintah. 

  

a. Bahasa dalam Proses Konstruksi Realitas 

Bahasa mempunyai kekuatan yang sangat besar dalam menggerakan 

dunia. Semua makhluk hidup, terutama manusia di dunia ini tentunya mempunyai 

satu atau beberapa bahasa yang mereka gunakan dalam menjalin komunikasi 

untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Apa yang dipikirkan oleh manusia 

dapat diketahui oleh manusia lainnya lewat bahasa yang digunakan untuk 

mengungkapkannya. Namun karena hal itu pula, bahasa sangat gampang 

dimanipulasi untuk tujuan tertentu. 

Besarnya kekuatan bahasa karena bahasa menyimpan berbagai makna 

lewat pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Bahasa bisa 

menjadi pisau jika diucapkan mulut orang tidak beretika. Namun disisi lain, 

bahasa yang diucapkan dan disusun dari mulut seorang orator dapat membuat 

sebuah negara menjadi merdeka. Kekuatan bahasa yang dahsyat itu disebabkan 

didalam bahasa ada kekuatan tidak terlihat yang disebut komunikasi. 
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Dalam filsafat bahasa dikatakan bahwa orang mencipta realitas dan 

menatanya lewat bahasa. Bahasa mengangkat ke permukaan hal yang tersembunyi 

sehingga menjadi kenyataan. Tetapi bahasa yang sama juga dapat dipakai untuk 

menghancurkan realitas orang lain (Sobur, 2006: 16). Semua itu seringkali terjadi 

ketika bahasa disusun menjadi wacana yang tentunya mengandung ideologi dan 

kepentingan-kepentingan pihak yang menyusunnya. Ideologi ini tidak bisa 

dihilangkan karena bahasa adalah aspek sentral dari penggambaran suatu subjek, 

sehingga lewat bahasa ideologi terserap didalamnya.  

Adapun fungsi-fungsi bahasa menurut Halliday (Sobur, 2006: 17), yaitu: 

1. Fungsi ideasional: untuk membentuk, mempertahankan, dan memperjelas 

hubungan diantara anggota masyarakat. 

2. Fungsi interpersonal: untuk menyampaikan informasi diantara anggota 

masyarakat. 

3. Fungsi tekstual: untuk menyediakan kerangka, pengorganisasian diskursus 

(wacana) yang relevan dengan situasi. 

Bahasa adalah nyawa kehidupan media massa. Dengan bahasa, secara 

leluasa media massa menanamkan pemaknaan tertentu dalam benak masyarakat. 

Melalui pemberitaan yang sudah melalui proses pengkonstruksian, makna tersebut 

ditanamkan. Makna inilah yang akan menentukan citra media massa tersebut di 

mata masyarakat. Selanjutnya dalam pembahasan Berger & Luckman (1967), 

menyatakan bahwa dalam proses konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama. 

Bahasa merupakan instrumen pokok untuk menceritakan realitas. Bahasa adalah 
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alat konseptualisasi dan narasi. Selanjutnya, penggunaan bahasa (simbol) tertentu 

menentukan format narasi (dan makna) tertentu (Hamad, 2004: 12- 15). 

Bahasa jurnalistik diciptakan untuk semua lapisan masyarakat. Bahasa 

berita atau laporan surat kabar, tabloid, majalah, radio, televisi, dan media online 

yang tidak akrab di mata, telinga, dan benak khalayak, tidak layak disebut bahasa 

jurnalistik. Menurut McLuhan, setiap media memiliki tata bahasa sendiri, yakni 

seperangkat peraturan yang erat kaitannya dengan berbagai alat indra, dalam 

hubungannya dengan penggunaan media. Setiap tata bahasa memiliki 

kecenderungan (bias) pada alat indra tertentu. Walaupun demikian, menurut 

Rosihan Anwar (1991), bahasa jurnalistik yang baik haruslah sesuai dengan 

norma-norma tata bahasa yang antara lain terdiri atas susunan kalimat yang benar 

dan pilihan kata yang cocok. (Haris Sumadiria, 2006: 3-5) 

 

b. Wacana sebagai Hasil Konstruksi Peristiwa 

Wacana mempunyai hubungan yang erat dengan bahasa karena bahasa 

mempunyai peran utama dalam menyusun wacana. Wacana sebagai tulisan yang 

logis mempunyai dua unsur penting, yaitu kesatuan (unity) dan kepaduan 

(coherence). Namun wacana tidak hanya dalam bentuk tulisan, tetapi juga secara 

lisan. Firth (Alex Sobur, 2006: 10) berpendapat bahwa pembahasan wacana pada 

dasarnya merupakan pembahasan terhadap hubungan antara konteks-konteks yang 

terdapat di dalam teks. 

Wacana selalu menggunakan komunikator, isi pesan yang disampaikan, 

dan komunikan. Dalam proses itu bahasa merupakan mediasi. Menurut Sudjiman 
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(Alex Sobur, 2006: 12), wacana disebut transaksional jika yang dipentingkan 

adalah “isi” komunikasi. Namun wacana disebut interaksional jika yang 

dipentingkan ialah hubungan timbal balik antara penyapa (addresser) dan pesapa 

(addressee). Dengan demikian, keberadaan wacana tidak bisa dipisahkan dari 

peristiwa komunikasi yang melatarbelakangi kemunculannya. 

Keraf (Alex Sobur, 2006: 11) menjelaskan wacana dapat dibatasi dari dua 

sisi, yaitu bentuk bahasa dan tujuan umum. Pada sisi bentuk bahasa, wacana dapat 

ditinjau dari tema. Sedangkan pada sisi tujuan umum, wacana dapat ditinjau dari 

sebuah komposisi atau karangan utuh yang membedakannya dengan karangan 

yang lain. Sebuah teks tidak bisa dikatakan sebuah wacana jika tidak mempunyai 

dua sisi tersebut.  

Dalam bentuk sederhana dapat dikatakan, konsep wacana menjelaskan 

sebuah peristiwa terjadi seperti terbentuknya sebuah kalimat atau pernyataan 

(Heryanto dalam Sobur, 2006: 12). Kalimat yang dibentuk itu tidak dapat 

dimanipulasi dan dikendalikan sekehendak orang yang membentuknya karena 

terbentuknya kalimat hanya tunduk terhadap aturan gramatika. Dengan demikian, 

wacana menganggap terungkapnya sebuah kalimat tidak hanya karena adanya 

motivasi dan kepentingan seseorang. Hal itu karena aturan-aturan kebahasaan 

tidak bisa dibentuk oleh perseorangan, namun bahasa dimiliki bersama dalam 

ruang publik.  

Struktur sebuah wacana yang terbentuk dari aturan gramatika dan 

kebahasaan itu nantinya dapat menjadi pisau dalam analisis wacana. Pada analisis 

ini tidak hanya dapat menggambarkan pada level teks, tetapi hingga level konteks 
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dimana teks berada. Dengan begitu, selain aturan-aturan dan norma-norma bahasa 

yang implisit menjadi eksplisit, analisis wacana juga mengungkap bagian-bagian 

hirarkis yang membangun suatu sistem diskursif. 

Wacana merupakan hasil dari konstruksi terhadap sebuah peristiwa dari 

sudut pandang tertentu. Dalam ranah jurnalistik di media massa, berita merupakan 

hasil dari proses konstruksi dari sebuah peristiwa. Tentunya setiap berita 

mempunyai tema dan berbeda komposisinya dengan berita yang lain. Oleh karena 

itu, berita termasuk dalam katagori wacana yang dihasilkan media massa. Teks 

berita dalam hal ini tidak bisa lepas dari praktik ideologi tertentu. Eriyanto (Sobur, 

2006: 61) menempatkan ideologi itu sebagai konsep sentral dalam analisis wacana 

yang bersifat kritis. 

Penelitian terhadap media dalam teori kritis dipengaruhi oleh dua aliran 

pemikiran besar, yaitu aliran pemikiran Marxis dan aliran pemikiran Mazhab 

Frankfurt.  Pada aliran pemikiran Marxis, media dinilai sebagai alat kelompok 

dominan untuk memanipulasi dan mengukuhkan kehadirannya sembari 

memarjinalkan kelompok yang tidak dominan. Sedangkan pada aliran Mazhab 

Frankfurt berasumsi bahwa terdapat kekuatan-kekuatan yang berbeda dalam 

masyarakat yang mengontrol proses komunikasi. 

Analisis wacana dalam paradigma ini menekankan pada konstelasi 

kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Analisis 

wacana digunakan untuk melihat bahasa sebagai faktor penting, yakni bagaimana 

bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat 

terjadi. (Eriyanto, 2009: 6-7). Kuasa adalah aspek yang inheren dalam teks berita 
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untuk mendefinisikan dan merepresentasikan sesuatu, bahkan memarjinalkan 

sesuatu (gagasan, kelompok, atau seseorang). Pesan dalam pandangan kritis 

dipandang sebagai pertarungan kekuasaan, sehingga teks berita dipandang sebagai 

bentuk dominasi dan hegemoni satu kelompok pada kelompok lain. Dalam hal ini, 

media adalah kelompok yang mempunyai dominasi tersebut. 

“Menurut Hall (1982), konsep dominasi yang berarti pemaksaan kerangka 

pandangan secara langsung terhadap kelas yang lebih lemah, belumlah 

cukup untuk menampung semua kompleksitas permasalahan. Orang harus 

memahami bahwa dominasi berlangsung pada tahap sadar maupun tidak 

sadar. Dengan kata lain, orang harus melihatnya sebagai alat dari sistem 

hubungan yang terkait, bukannya sebagai upaya pilih kasih para individu 

yang dilakukan secara sadar dan terang-terangan melalui penetapan 

peraturan dan pengucilan yang dinyatakan melalui bahasa dan wacana.” 

(Denis McQuail, 1987: 66) 

  

Pada teori hegemoni, lebih menekankan tentang ideologi, bentuk ekspresi, 

cara penerapan, dan mekanisme yang dijalankannya untuk mempertahankan dan 

mengembangkan diri melalui kepatuhan para korbannya, sehingga upaya itu 

berhasil mempengaruhi dan membentuk alam pikiran mereka (Denis McQuail, 

1987: 65). Pendekatan dari Althusser menjelaskan bahwa cara yang ditempuh 

untuk menciptakan dan mensyahkan jaringan hubungan kapitalisme kelompok 

dominan, yaitu dengan cara-cara yang disesuaikan dengan keinginan korbannya 

(Dennis McQuail, 1987: 66). 

Pada dasarnya, ideologi tersebut dijalankan oleh media karena adanya latar 

belakang ekonomi dan politik. Media massa sebagai bagian dari sistem ekonomi, 

tentunya juga mempunyai kepentingan untuk mendapatkan keuntungan yang 

sebesar-besarnya. Kepentingan itu tentunya ditentukan oleh para pemilik dan 

penentu kebijakan yang mempunyai kekuasaan atas kualitas pesan yang 



27 

 

disampaikan kepada masyarakat melalui teks berita yang dihasilkan dan 

dikomoditaskan. Sehingga media sebagai bagaian dari sistem ekonomi, bertalian 

erat dengan sistem politik. Kekuatan utama pendekatan ekonomi politik ini 

terletak pada kemampuannya dalam menyodorkan gagasan menyangkut kondisi 

pasar (Dennis McQuail, 1987: 63-64). 

“Menurut Murdock dan Golding (1977), pertimbangan untung-rugi 

diwujudkan secara sistematis dengan memantapkan kedudukan kelompok-

kelompok yang sudah mapan dalam pasar media massa besar dan 

mematikan kelompok-kelompok  yang tidak memiliki modal dasar yang 

diperlukan untuk mampu bergerak. Oleh karena itu, pendapat yang dapat 

diterima kebanyakan berasal dari kelompok yang cenderung tidak 

melancarkan kritik terhadap distribusi kekayaan dan kekuasaan yang 

berlangsung. Sebaliknya, mereka yang cenderung menantang kondisi 

semacam itu tidak dapat mempublikasikan ketidakpuasan atau 

ketidaksetujuan mereka karena mereka tidak mampu menguasai sumber 

daya yang diperlukan untuk menciptakan komunikasi efektif terhadap 

khalayak luas.” (Dennis McQuail, 1987: 64) 

 

 

Wacana dalam pendekatan teori tersebut, dipandang sebagai medium 

melalui mana kelompok yang dominan mempersuasi dan mengkomunikasikan 

kepada khalayak produksi kekuasaan dan dominasi yang mereka miliki, sehingga 

tampak absah dan benar. Hal itu hanya bisa dilakukan oleh kelompok dominan 

karena menurut van Dijk, hanya kelompok dominan yang lebih mempunyai akses 

dan kekuasaan dibanding dengan kelompok yang tidak dominan (Eriyanto, 2009: 

12-13). Kekuasaan ini yang menentukan kebijakan berdasarkan kepentingan 

politik yang dimilikinya tentang kualitas teks berita yang dihasilkan untuk 

menghasilkan keuntungan. 

“Menurut Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss (2009), analisis 

wacana kritis memperhatikan fitur-fitur aktual dalam teks yang 

memunculkan rangkaian penekanan tersebut, tanpa memisahkan 
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komunikasi dari faktor lain pada keseluruhan sistem kekuatan yang 

bersifat menekan.” (Alex Sobur, 2006: 73) 

 

Dalam pandangan van Dijk, penelitian atas wacana tidak cukup hanya 

didasarkan pada analisis atas teks saja karena teks hanyalah sebuah hasil dari 

praktik produksi yang juga harus diperhatikan (Alex Sobur, 2006: 73). Penelitian 

wacana akan lebih baik meliputi konteks sosial dan kognisi sosial penulis teks. 

Konteks adalah dimana wacana berkembang dan proses produksi serta reproduksi 

peristiwa digambarkan. Kognisi sosial merupakan kesadaran mental wartawan 

yang membentuk teks tersebut. 

 

3. Jurnalisme dalam Realitas Media Massa 

Jurnalisme yang dipraktikan pada tiap media massa selalu berbeda sesuai 

dengan konstruksi media massa yang bersangkutan. Dalam pandangan secara 

akademik, kajian jurnalisme selalu berinovasi dan berdinamisasi karena 

perkembangan teknologi komunikasi massa. Kajian jurnalisme membawa banyak 

konsekuensi dibidang jurnalisme (Nurudin, 2009: 13). Jurnalisme merupakan kata 

sifat dari jurnalistik. Kegiatan jurnalistik itu sendiri meliputi proses mencari, 

mengolah, dan menyiarkan informasi kepada khalayak dan disebarkan melalui 

media massa. Teknologi komunikasi melalui media massa yang terus mengalami 

perkembangan inilah yang semakin memperbesar ruang lingkup kajian jurnalisme, 

yaitu cetak, siaran, hingga online (new media). 

Jurnalisme tidak hanya sekadar praktik peliputan, pengolahan, dan 

penyiaran berita, namun dapat dipahami dan dijelaskan secara ilmiah dalam 

penelitian. Ada tiga unsur mengenai jurnalisme yang bisa didekati secara ilmiah 
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berdasarkan definisi Walter Hageman tentang publisistik (pernyataan umum atau 

pengumuman) (Nurudin, 2009: 19): 

a. Jurnalisme sebagai sebuah ajaran; 

b. Jurnalisme sebagai sebuah pernyataan; 

c. Jurnalisme sebagai sebuah isi kesadaran aktual. 

Penelitian pada level jurnalisme sebagai sebuah isi kesadaran aktual 

memerlukan perhatian yang lebih khusus dan mendalam karena banyaknya 

penyimpangan dalam praktiknya. Menurut Nurudin (2009), objek studi jurnalisme 

sebagai sebuah kesadaran aktual menentukan analisis-analisis secara khusus dan 

mendalam tentang beberapa hal: 

a. Segala sesuatu disekitar gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa yang ada dan 

mungkin timbul sejak pernyataan umum ini dibayangkan dalam pikiran, 

sampai dinyatakan dalam bentuk tertentu, disampaikan melalui saluran-

saluran tertentu dengan efek-efek tertentu; 

b. Isi dari pernyataan umum yang tepat maupun yang tidak, sesuai dengan 

kondisi dan situasi; 

c. Segala sesuatu di sekitar sasaran yang dituju oleh pernyataan umum itu; 

d. Segala sesuatu di sekitar saluran-saluran dalam penyampaian pernyataan 

umum ini. 

 

a. Jenis-jenis Jurnalisme 

Jurnalisme bencana dalam praktiknya merupakan jenis jurnalisme yang 

masih belum menjadi perhatian khusus, meski Indonesia merupakan negara 
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berpotensi bencana terbesar. Sehingga jurnalisme bencana menurut jenisnya lebih 

banyak “menumpang” pada jenis jurnalisme lain yang telah berkembang di 

Indonesia. Ragam jenis jurnalisme ini berkembang karena berbagai fenomena 

yang melatarbelakangi kemunculannya di Indonesia. Nurudin (2009; 214), 

menjelaskan beberapa jenis jurnalisme: 

a. Jurnalisme warga negara (citizen journalism) merupakan sebuah genre baru 

dalam dunia komunikasi massa yang menggunakan media online. Citizen 

journalism adalah keterlibatan warga dalam memberitakan sesuatu melalui 

blog yang dimilikinya di media online. Siapapun dapat melakukan aktivitas 

jurnalistik tanpa terikat aturan-aturan baku dalam dunia jurnalisme. 

b. Jurnalisme presisi adalah kegiatan jurnalistik yang menekankan ketepatan 

(presisi) informasi dengan memakai pendekatan ilmu sosial dalam proses 

kerjanya. Biasanya diaplikasikan oleh berbagai media massa dengan 

menggunakan metode polling. 

c. Jurnalisme kuning adalah jurnalisme pemburukan makna karena orientasi 

pembuatannya lebih menekankan pada berita-berita sensasional daripada 

substansi isinya. Ciri khasnya dengan pemberitaan yang bombastis, 

sensasional, dan judul utama yang menarik perhatian publik. 

d. Jurnalisme “Lher” disebut juga jurnalisme sensasional karena dalam 

penyajiannya dilandasi dengan atau untuk mencari sensasi saja. Biasanya 

ditampilkan dengan gambar dan judul-judul asosiatif yang mengarahkan 

pemikiran pada seks. 
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e. Jurnalisme perdamaian dan jurnalisme perang merupakan dua jenis jurnalisme 

yang selalu bersama, tetapi tidak bisa disatukan. Jika jurnalisme perang 

berfokus pada konflik dan menang-kalah antara pihak yang bertikai, 

jurnalisme perdamaian lebih memfokuskan pada pemberitaan yang win-win 

solution, tidak memihak, dan mengusahakan perdamaian dalam setiap 

beritanya. 

f. Jurnalisme kepiting merupakan jurnalisme yang selalu berhati-hati dalam 

setiap pemberitaannya. Jurnalisme jenis ini lebih memilih “jalan selamat 

daripada jalan beresiko”. Sebelum memberitakan sesuatu, jurnalisme kepiting 

selalu meraba-raba jalan yang akan ditempuhnya terlebih dahulu. 

 

b. Berita dalam Pandangan Kritis 

Dalam studi teks berita, paradigma kritis berpandangan bahwa berita 

bukanlah sesuatu yang netral, dan menjadi ruang publik dari berbagai pandangan 

yang berseberangan dalam masyarakat. Berita memerlukan perhatian khusus 

dalam pembahasan tentang isi berita karena berita merupakan satu dari sedikit 

kontribusi media yang original. Sebuah peristiwa tidak akan diketahui oleh 

masyarakat tanpa dikonstruk menjadi sebuah paket berita. Dalam pandangan 

kaum konstruksionis, berita yang kita baca pada dasarnya adalah hasil dari 

konstruksi kerja jurnalistik, bukan kaidah baku jurnalistik. Semua proses 

konstruksi (mulai dari memilih fakta, sumber, pemakaian kata, gambar, sampai 

penyuntingan) memberi andil bagaimana realitas tersebut hadir dihadapan 
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khalayak (Eriyanto, 2002 : 26). Setiap hasil laporan (berita) merupakan hasil 

konstruksi realitas atas kejadian yang dilaporkan media massa (Hamad, 2004: 11). 

Menurut Chusnun Djuraid (2007: 9), peristiwa atau keadaan menjadi 

pemicu utama terjadinya sebuah berita. Berita adalah sebuah laporan atau 

pemberitahuan mengenai terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan yang bersifat 

umum dan baru saja terjadi yang disampaikan oleh wartawan di media massa. 

Berita merupakan produk dari kegiatan jurnalistik yang disajikan berdasarkan 

fakta yang terjadi. Namun fakta yang sama bisa jadi disajikan dalam bentuk yang 

berbeda oleh media massa. Hal itu karena konstruksi masing-masing media massa 

juga berbeda. Seperti yang diungkapkan McQuail, berita bukanlah cermin kondisi 

sosial, tetapi laporan tentang salah satu aspek yang ditonjolkan. Oleh karena itu, 

perhatian pembaca diarahkan pada hal-hal yang ingin ditonjolkan sesuai 

konstruksi yang dibangun media. 

“Berita juga merupakan aktivitas inti atas dasar mana sebagian besar 

profesi kewartawanan (dan karenanya media) menegaskan keberadaan 

sendiri. Menurut Tuchman, akan tampak bahwa kata putus berita 

merupakan pengetahuan sakral kemampuan rahasia para wartawan, yang 

membedakannya dari orang lain. Lebih lanjut, berita menyediakan 

komponen yang menonjolkan atau membedakan sesuatu…” (Denis 

McQuail, 1987: 189) 

   

Berita adalah informasi, tetapi informasi belum tentu berita. Media 

mungkin tetap ada tanpa berita, namun berita tidak mungkin ada tanpa ada 

lembaga media karena pembuatan berita tidak bisa dilakukan secara privat. Oleh 

karena itu, sebuah berita kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan dan terikat 

kaidah-kaidah jurnalistik. Sedangkan informasi kebenaranya belum tentu bisa 

dipertanggungjawabkan dan tidak harus terikat kaidah-kaidah jurnalistik dalam 
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penyampaiannya. Pihak yang mempertanggungjawabkan berita tersebut tentu saja 

adalah media massa yang mengkonstruk peristiwa hingga menjadi sebuah berita. 

Dalam pandangan media, sebuah informasi yang layak menjadi berita harus 

mengandung satu atau beberapa unsur berita, yaitu aktual, kedekatan, penting, 

luar biasa, tokoh, eksklusif, ketegangan, konflik, human interest, seks, progresif, 

trend, dan humor (Djuraid, 2007: 12). Semakin banyak unsur yang dimiliki, maka 

informasi akan semakin layak diberitakan karena semakin menarik perhatian 

masyarakat. 

Beragam jenis peristiwa membuat keberagaman jenis berita. Tidak semua 

jenis berita diberitakan di semua media massa karena setiap media mempunyai 

segmentasi yang berbeda sesuai dengan konsep yang dikonstruksikannya. 

Menurut Chusnun Djuraid (2007), secara umum jenis berita antara lain berita 

politik, berita ekonomi, berita kriminal, berita olahraga, berita seni, hiburan dan 

keluarga, berita pendidikan, dan berita pemerintahan. Berbagai jenis berita 

tersebut mempunyai sifat yang berbeda-beda berdasarkan kejadiannya, yaitu 

berita terjadwal yang waktunya sudah dijadwalkan dan berita insidentil yang 

terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga (Djuraid, 2007: 44). Salah satu berita 

insidentil yang sekarang sedang menjamur yaitu tentang peristiwa bencana. Tetapi 

jenis berita yang satu ini belum terlalu populer di dunia jurnalistik, sehingga 

dalam penyajiannya cenderung mengikuti jenis berita yang telah lebih dahulu. 

Galtung dan Ruge (1965) mengidentifikasi dan mengaitkan berbagai 

faktor penting yang mempengaruhi pemilihan berita oleh media. Pada dasarnya 

ada tiga jenis faktor, yaitu faktor organisasi, faktor aliran, dan faktor sosial 
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budaya. Faktor organisasi mengandung konsekuensi “ideologis” tertentu yang 

banyak dipraktikkan media. Pada faktor ini, media lebih menyukai peristiwa 

berskala besar, peristiwa yang jelas, terbaru, paling mudah diliput dan dilaporkan, 

serta yang menarik perhatian masyarakat. Pada faktor aliran, salah satunya 

meliputi kecenderungan pada berita ke arah hal-hal yang tidak terduga dan hal-hal 

baru dalam batas yang dipandang lazim serta berita-berita dengan dampak yang 

berkelanjutan terhadap masyarakat. Namun berkaitan dengan faktor sosial budaya, 

Galtung dan Ruge condong pada sosial budaya berasal dari Eropa yang cenderung 

terhadap peristiwa tentang kalangan elite dan peristiwa negatif. Meskipun 

condong ke arah situasi Eropa, namun cukup dapat diterapkan secara luas hingga 

pada pemberitaan di Indonesia. Kerangka ini cukup banyak mengungkapkan jenis 

peristiwa yang cenderung diberitakan dan diabaikan oleh pembuat berita. Teori ini 

disebut dengan “bias berita”. (Denis McQuail, 1987: 193) 

“Berita tidak akan berurusan dengan  bangsa yang berdiam di tempat yang 

jauh dan secara politis tidak penting, bukan elite, lembaga dan struktur, 

proses jangka panjang yang tidak dramatis, dan berbagai jenis berita baik.” 

(Denis McQuail, 1987: 193) 

 

Dalam setiap berita tentunya ada unsur-unsur subjektivitas yang kuat, 

sehingga objektivitas hanyalah sekedar model prosedur. Tentu saja semua itu 

sejalan dengan kesimpulan Gerbner (1964) bahwa secara fundamental tidak ada 

sistem pengumpulan dan pelaporan berita yang tidak berideologi, tidak politis, 

dan bukan patriot. Model urutan proses pembuatan berita yang biasanya 

diterapkan media awalnya berdasarkan persitiwa apa yang menarik perhatian 

masyarakat yang kemudian disusunlah perangkat kriteria berkaitan dengan 

ketertarikan masyarakat tersebut yang disesuaikan dengan konstruksi media yang 
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bersangkutan. Kemudian dipilihlah peristiwa yang sesuai dengan kriteria tersebut 

sebelum akhirnya diproduksi menjadi paket laporan berita hasil dari penyusunan 

sesuai konstruksi media (Denis McQuail, 1987: 194). Secara sederhana, dapat 

dijelaskan model berita yang mengandung bias berita dan sesuai fakta yang 

objektif dalam model berikut: 

Gambar 1.1. Model Berita 

Bias Berita (Subjektif) 

Minat Berita            Kriteria Berita           Peristiwa           Laporan Berita 

Objektif 

Peristiwa            Kriteria Berita           Laporan Berita          Minat Berita 

Sumber: Denis McQuail (1987: 194) 

 

“Berita televisi umumnya disusun atas dasar upaya membangkitkan minat 

awal, dengan menyoroti peristiwa tertentu, mempertahankannya dengan 

kebhinekaan dan minat manusia serta menunda beberapa informasi 

penting sampai pada bagian akhir…” (Denis McQuail, 1987: 196) 

 

Terdapat banyak kesamaan antara bentuk berita surat kabar dan televisi, 

perbedaan kecil yang ada hanyalah pada bentuk tampilan visual (McQuail, 1987: 

195). Kebanyakan bentuk berita jelas sekali ditujukan untuk mewujudkan 

objektivitas yang sesuai fakta atau faktual. Namun, bahasa berita bersifat linear 

yang menguraikan laporan peristiwa dengan tambahan informasi, ilustrasi, 

kutipan, dan bahasan. Menurut Glasgow Media Group (1980), bahasa berita 

tampaknya tersusun dalam bentuk yang memungkinkan adanya pengujian yang 

cukup sederhana atas kebenaran dan kebohongannya. Artinya, bahasa media 

bersifat konstatif, yaitu proporsional dan dapat dibuktikan benar dan salahnya. 
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4. Realitas Bencana dan Jurnalisme Bencana 

Bencana merupakan sesuatu yang tak terpisahkan dalam sejarah manusia. 

Manusia bergumul dan terus bergumul agar bebas dari bencana (free from 

disaster). Dalam pergumulan itu, lahirlah praktek mitigasi, seperti mitigasi banjir, 

mitigasi kekeringan (drought mitigation), dan lain-lain. Bencana sering 

diidentikan dengan sesuatu yang buruk. Paralel dengan istilah disaster dalam 

bahasa Inggris. Secara etimologis berasal dari kata “dis” yang berarti sesuatu 

yang tidak enak (unfavorable) dan “astro” yang berarti bintang (star). Dis-astro 

berarti an event precipitated by stars (peristiwa jatuhnya bintang-bintang ke bumi 

(www.wikipedia.org.com). 

 

a. Realitas Bencana Alam 

Bencana alam merupakan konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami 

(suatu peristiwa fisik, seperti letusan gunung, gempa bumi, tanah longsor) dan 

aktivitas manusia. Bencana alam yang muncul dari dua kombinasi tersebut karena 

ketidakberdayaan manusia dan akibat kurang baiknya manajemen keadaan 

darurat, sehingga menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural 

bahkan sampai kematian. Kerugian yang dihasilkan tergantung pada kemampuan 

untuk mencegah atau menghindari bencana dan daya tahan mereka. Besarnya 

potensi kerugian tersebut juga tergantung pada bentuk bahayanya sendiri, mulai 

dari kebakaran yang mengancam bangunan individual hingga peristiwa tabrakan 

meteor besar yang berpotensi mengakhiri peradaban umat manusia. Semakin 

besar kerugian dan kematian, maka semakin besar kategori bencana yang terjadi. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://www.wikipedia.org.com/
http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung
http://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_longsor
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
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Pemahaman itu berhubungan dengan pernyataan bahwa “bencana muncul bila 

ancaman bahaya bertemu dengan ketidakberdayaan”. 

Dengan demikian, aktivitas alam yang berbahaya tidak akan menjadi 

bencana alam di daerah dengan ketidakberdayaan manusia, misalnya gempa bumi 

di wilayah tak berpenghuni. Konsekuensinya, pemakaian istilah "alam" juga 

ditentang karena peristiwa tersebut bukan hanya bahaya atau malapetaka tanpa 

keterlibatan manusia. Dengan kata lain, tanpa adanya keterlibatan manusia dalam 

peristiwa alam yang terjadi, maka tidak bisa dikategorikan bencana 

(www.wikipedia.org.com). Hal itu karena sebuah peristiwa hanya bisa 

dikategorikan bencana, jika ada manusia yang terlibat dan atau menjadi 

korbannya. 

Bencana merupakan suatu peristiwa yang terjadi tanpa diduga dan tidak 

dapat dihindari. Namun dapat diantisipasi untuk menghindari kerugian dan korban 

yang lebih besar. Peristiwa bencana demikian sering menimpa Indonesia yang 

melahirkan berbagai fenomena sosial memprihatinkan, dari kerusakan alam 

hingga kemiskinan. Kerugian dan korban yang besar terus terjadi disetiap bencana 

yang menimpa Indonesia. Ditengah situasi dan kondisi Indonesia yang sangat 

rentan bencana, media masssa mempunyai peran yang sangat diharapkan banyak 

pihak. 

 

b. Wajah Jurnalisme Bencana dalam Media Massa 

Menurut Muzayin Nazarudin, belum ada kajian lengkap dan sistematis 

tentang praktik jurnalisme bencana di Indonesia. Namun penerapan jurnalisme 

http://www.wikipedia.org.com/
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bencana penting karena secara geografis maupun perilaku masyarakatnya, 

Indonesia adalah wilayah rentan bencana dan media massa yang menjadi pusat 

informasi masyarakat. Dalam situasi bencana itu, media mempunyai peran besar 

sebagai agen sosialisasi tanggap bencana, sumber informasi dari “tanah bencana”, 

hingga menjadi penggerak masyarakat untuk berempati serta memantau 

penyaluran bantuan dari masyarakat.  

Berbeda dengan jurnalisme damai yang tumbuh karena adanya perang. 

Jurnalisme bencana adalah bagaimana media memberitakan bencana. Prinsip-

prinsip penting dalam jurnalisme bencana adalah akurasi, humanisme, komitmen 

menuju rehabilitasi, serta kontrol dan advokasi (Yusuf, Jurnal Komunikasi, 2006; 

Masduki, UNISIA, 2007; Stepankowsky dan Seifert, 1984; Hight dan McMahon, 

2006; Rahayu, Polysemia, 2006; Amirudin, Suara Merdeka, 26 Januari 2007 

dalam Nazarudin, 2008: 237).  

Dalam kaitannya dengan berita bencana, Denis McQuail (1987) 

mengemukakan bahwa media massa dapat melakukan berbagai tindakan memberi 

informasi, memengaruhi pihak lain untuk peduli dan terlibat membantu, 

menghibur korban atau pihak terkait lain dan atau melakukan kontrol atas 

penggunaan kekuasaan apapun dalam menangani bencana (Masduki, 2008: 240). 

Dengan demikian, media massa tetap konsisten pada posisinya sebagai agen 

komunikasi yang bebas dan mempunyai tanggung jawab sosial kepada 

masyarakat. Keterlibatan media massa melebihi posisinya sebagai agen 

komunikasi massa dalam situasi bencana akan memunculkan bias pada berita 

yang dihasilkannya.  
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Tidak mungkin media dapat mengontrol penyaluran bantuan, jika media 

tersebut juga sibuk menjadi lembaga penyalur bantuan. Dalam setiap peristiwa 

bencana wajah pers cenderung terbelah dua, yaitu antara sebagai media penyalur 

bantuan dan media pengontrol distribusi serta alokasi bantuan. Pada kasus ini, 

media menjadi tidak fokus terhadap tugas utamanya untuk menyampaikan 

informasi secara objektif karena mendorong munculnya keberpihakan untuk 

kepentingan tertentu, termasuk pemilik modal. Selain itu, dalam posisinya sebagai 

penyalur bantuan, publikasi media menjadi lebih berfokus dengan aksi-aksinya 

itu. Pada akhirnya, bantuan yang mengalir diluar dari medianya menjadi tidak 

terkontrol. Selanjutnya, pers atau media akan menghadapi dua resiko: 

1. Menjadi ruang pencitraan positif dari individu dan lembaga penyumbang. Pers 

menjadi arena pertarungan citra, perbaikan citra, dan sekaligus penguatan 

simbol pemurah bagi individu atau kelompok kepentingan tertentu. Termasuk 

dalam posisi ini adalah pencitraan dari pemilik media; 

2. Krisis kepercayaan apabila semua bantuan yang diterima tidak tersalurkan 

dengan cepat dan tepat. 

John H. Macmanus dalam bukunya Driven Journalism (2004), 

menyebutkan bahwa media telah mengekspos berbagai bentuk peristiwa bencana 

alam seperti gempa dan banjir secara sadar dan sistematis mengikuti logika 

komersial (Ahmad Arif, 2010: 147). Logika komersial yang dipergunakan media 

dalam menyiarkan peristiwa sosial bencana berakar dari teori klasik, yaitu 

intelektualitas dan emosionalitas. Pilar emosionalitas inilah yang dipahami media 

dalam memberitakan potret-potret bencana. Sehingga berita bencana yang dapat 
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membangkitkan unsur emosionalitas dari dalam diri, diposisikan sebagai 

komoditas yang bisa dijual. 

Dimensi kompleks peristiwa bencana selama ini telah gagal disingkap 

media massa. Media massa lebih banyak berfokus pada aksi-aksi kepedulian, 

sehingga lengah dalam mengurai kebijakan-kebijakan dari penguasa yang 

mengandung unsur politik dalam peristiwa bencana. Menurut Michael Foucault 

(Masduki, 2008: 216), dalam peristiwa bencana ini problem “kemiskinan media 

massa” sangat kompleks. 

“It takes years, decades of work carried out at the grassroots level with 

the people directly involved; and the right to speech and political 

imagination must be returned to them.” 

 

Kemiskinan adalah salah satu bencana yang dilahirkan peristiwa bencana. 

Dalam peristiwa seperti ini, media lebih banyak menyingkap realitas kemiskinan 

seperti sebuah drama kehidupan yang menyedihkan. Drama ini hanya akan 

memunculkan perasaan sedih dan kasihan yang mendorong masyarakat untuk 

menyumbangkan uangnya melalui “dompet amal” yang dibuka media 

bersangkutan. Namun belum bisa menyentuh empati masyarakat karena sifatnya 

seperti hiburan sesaat. Menurut Masduki (2007), berita-berita bencana di 

Indonesia tidak memiliki visi dan orientasi menuju rehabilitasi. 

Jumlah korban dalam suatu peristiwa bencana merupakan santapan dan 

tidak pernah luput dari sorotan media. Unsur besaran ini dapat menjelaskan 

khalayak dan jurnalis memandang sesamanya. 

“Norman Fairclought menyatakan, analisis terhadap teks-teks berita di 

media massa cetak dan elektronik menunjukkan bahwa proses-proses 

identifikasi peristiwa, hubungan reporter dengan objek liputan, sudut 

pandang reporter terhadap peristiwa, dan siapa saja yang harus atau layak 
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disertakan sebagai sumber berita dalam sebuah program informasi aktual 

sangat dipengaruhi oleh tendensi memadukan antara objektivitas dan 

upaya menghibur.” (Masduki, 2008: 241) 

 

Oleh karena itu, jika peristiwa atau objek yang diberitakan dianggap tidak 

atau kurang menghibur serta tidak menarik perhatian audience, maka peristiwa itu 

akan ditinggalkan oleh media massa. Media massa kemudian akan beralih pada 

peristiwa lain yang lebih sensasional. Dalam hal ini, Joe Hight dan Cait McMahon 

(Nazarudin, 2008: 233) menandaskan tentang sikap media memberitakan bencana. 

“Setelah dua hingga empat minggu, tergantung dari dimensi apa yang 

terjadi, iring-iringan mulai bergerak. Media menemukan “headline-

headline” baru. Orang dibiarkan menjalani kehidupan mereka sendiri”. 

 

Greg Philo juga menegaskan, bahwa kecenderungan pemberitaan yang 

parsial dan tidak lengkap mengakibatkan minimnya pemahaman audiens tentang 

kejadian-kejadian yang diberitakan (Nazarudin, 2008: 233). Oleh karena itu, 

perasaan empati yang seharusnya ditanamkan media melalui pemberitaannya 

menjadi gagal karena audiens tidak menangkap makna beritanya. Media massa 

dengan cepatnya meninggalkan permasalahan yang belum tuntas pada peristiwa 

bencana karena munculnya isu-isu dan peristiwa baru yang lebih panas. 

Pierre Bourdiew (2002) menilai, model seleksi informasi yang hanya 

mengadopsi sensasionalitas dan spektakuleritas menyebabkan media terjebak 

mendramatisasi setiap peristiwa sosial (Masduki, 2008: 243). Peristiwa bencana 

yang baru terjadi menarik karena mudah didramatisir dengan mengekspose potret-

potret keterkejutan, kesedihan, atau kemarahan. Namun beragam rekonstruksi 

pasca gempa yang memberikan senyum harapan di wajah para korban, tentu 

bukan lagi dalam kategori berita hiburan atau spektakuler. 
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Sementara itu, Amirudin (Wakil Ketua KPID Jateng) menuturkan bahwa 

satu hal penting yang harus diingat dalam mengungkapkan fenomena bencana, 

yaitu jurnalis harus bisa mengubah pola pikir dalam bekerja. Pola pikir yang harus 

diubah itu adalah pola pikir yang biasanya sangat taat dan tunduk pada prinsip 

obyektivitas melalui pengamatan dan wawancara dengan berbagai narasumber. 

Jurnalis perlu mengubahnya dengan pendekatan yang interpretatif-subjektif 

melalui pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki dengan satu niatan, yaitu 

membantu dan menyentuh hati warga masyarakat (helping people) 

(www.suaramerdeka.com). 

Pada intinya, jurnalis tidak hanya menjadikan peristiwa bencana sebagai 

objek pemberitaan, tetapi juga harus disertai dengan sikap tanggung jawab sosial 

dalam memberitakannya. Pemberitaan seperti itu dapat menjadi rujukan atau early 

warning system bagi mereka untuk semakin bijak dalam merespons fenomena 

bencana dikemudian hari dan memiliki empati pada posisi para korban. Bukan 

hanya sekedar pemberitaan bencana yang memunculkan perasaan kasihan atau 

justru meneror masyarakat. Dengan peran media massa yang demikian, kerugian 

dan jatuhnya korban akibat peristiwa bencana yang akan datang lebih bisa 

ditekan. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Untuk mengetahui jurnalisme bencana dalam konstruksi media massa, 

khususnya TV One online dan Media Indonesia online, maka akan digunakan 

http://www.suaramerdeka.com/
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jenis penelitian kualitatif-interpretatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk 

menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data 

sedalam-dalamnya (Kriyantono, 2006: 58). Dengan digunakan metode kualitatif, 

maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan 

bermakna sehingga tujuan penelitian lebih tercapai. Penggunaan metode kualitatif 

ini bukan karena metode ini baru, tetapi memang permasalahan lebih tepat 

dicarikan datanya dengan metode kualitatif. Hal itu tentu saja tidak bisa dilakukan 

dengan metode kuantitatif yang hanya bisa mengungkap beberapa variabel saja. 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang akan digunakan yaitu analisis wacana. Pada 

analisis ini, peneliti akan mengkaji bangunan struktur kebahasaan yang digunakan 

dalam teks-teks berita yang dihasilkan media massa agar dapat melihat makna dan 

ideologi yang tersembunyi. Pada penelitian ini tidak hanya berhenti pada aspek 

tekstual, tetapi juga konteks dan proses produksi. Peneliti dalam melakukan 

analisis bersikap kritis terhadap realitas yang ada dalam teks yang dianalisis, 

sehingga analisis wacana ini sangat tepat digunakan untuk mengetahui jurnalisme 

bencana dalam konstruksi media massa. 

 

3. Tingkatan Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada tingkatan interpretatif-deskriptif, 

dimana peneliti menginterpretasikan dan mendeskripsikan jurnalisme bencana 

dalam konstruksi TV One online dan Media Indonesia online. Sehingga tingkatan 
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penelitian interpretatif-deskriptif ini sangat tepat digunakan untuk mengetahui 

jurnalisme bencana dalam konstruksi media massa di Indonesia. 

 

4. Peran Peneliti 

Peneliti bertindak sebagai aktivis yang memberi makna secara kritis pada 

realitas yang dikonstruksi subjek penelitian. 

 

5. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini yaitu pemberitaan tentang bencana gempa dan 

tsunami di Mentawai pada TV One online dan Media Indonesia online edisi 27 

dan 28 November 2010, yaitu pada judul berita sebagai berikut: 

Tabel 1.1. Objek Penelitian 

Edisi Judul Berita TV One online Judul Berita Media Indonesia 

online 

27 Oktober 

2010 

1. Pengungsi di Mentawai 

Butuh Makanan dan Air 

Bersih 

2. Tsunami di Mentawai 

Tewaskan 311 orang 

1. Bantuan Untuk Korban 

Gempa Mentawai Mulai 

Mengalir 

2. Korban Mentawai 

Mengungsi Tanpa Tenda 

28 Oktober 

2010 

1. Bau Mayat Menyengat di 

Daerah Tsunami Mentawai 

2. BMKG: Peringatan Tsunami 

Mentawai Sesuai SOP 

1. Korban Tsunami Mentawai 

Butuh Obat-obatan 

2. BMKG Bantah Cabut 

Peringatan Tsunami 

Mentawai 

 

6. Jenis Data yang Dikumpulkan 

a. Data Primer : berita bencana gempa dan tsunami Mentawai dari TV One 

online dan Media Indonesia online edisi 27 dan 28 November 2010. 
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b. Data Sekunder : pengetahuan mengenai berita bencana dari berbagai 

referensi. 

 

7. Strategi Penelitian 

a. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini, yaitu 

dengan mengamati, mencatat, dan mendokumentasikan data yang didapat. Baik 

berupa konteks sosial realitas maupun teks yang mendukung dan diperlukan 

dalam menyusun penelitian menggunakan analisis wacana. Selain itu penulis juga 

mengumpulkan data dengan melakukan wawancara pada tataran kognisi sosial 

kepada wartawan peliput bencana. 

Tabel 1.2. Skema Penelitian dan Metode Kerangka van Dijk 

Struktur Metode 

Teks Critical Linguistics 

Kognisi Sosial Wawancara mendalam 

Analisis Sosial (Konteks Sosial) Studi Pustaka, penelusuran sejarah 

Sumber: Eriyanto (2009: 275) 

 

b. Teknik Analisa Data 

Analisa data dalam penelitian ini akan dilakukan selama dan setelah 

pengumpulan data. Teknik analisa data yang akan digunakan adalah penafsiran 

data secara intrepretatif dengan tujuan mendapatkan deskripsi umum dan deskripsi 

analitik atas data. Hal itu karena penelitian ini menggunakan modus pendekatan 

analisis wacana terhadap dua media massa yang berbeda, sehingga teknik ini lebih 

tepat digunakan. 
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Interpretasi dilakukan dari konteks sosial realitas media massa pada 

bencana yang pernah terjadi, teks berita bencana yang dihasilkan media massa, 

hingga proses produksi berita tersebut oleh wartawan. 

c. Unit Analisa Data 

Unit analisis van Dijk ini dapat digambarkan dalam model dan elemen 

wacana sebagai berikut: 

Gambar 1.2. Model Analisis Wacana Teun A. van Dijk 

 

  

        

      Teks 

          Kognisi Sosial    
Konteks               

 

Sumber: Eriyanto (2009: 225) 

 

Tabel 1.3. Elemen Wacana van Dijk 

Struktur Wacana Hal yang Diamati Elemen 

Struktur Makro Tematik 

(Apa yang dikatakan?) 

Topik 

Superstruktur Skematik 

(Bagaimana pendapat disusun dan 

dirangkai?) 

Skema 

Struktur Mikro Semantik 

(Makna yang ingin ditekankan dalam 

teks berita) 

Latar, detail, 

maksud, 

praanggapan, 

nominalisasi 

Struktur Mikro Sintaksis 

(Bagaimana pendapat disampaikan?) 

Bentuk kalimat, 

koherensi, kata 

ganti 

Struktur Mikro Stilistik 

(Pilihan kata apa yang dipakai?) 

Leksikon 

Struktur Mikro Retoris 

Bagaimana dan dengan cara apa 

penekanan dilakukan? 

Grafis, 

Metafora, 

Ekspresi 

Sumber: Eriyanto (2009: 228) 
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d. Penyajian Data 

Data akan disajikan secara interpretatif-deskriptif, sesuai dengan teknik 

dan unit analisa data yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

8. Pengecekan Keabsahan Data 

a. Klasifikasi 

Klasifikasi merupakan sebuah metode untuk menyusun data secara 

sistematis atau menurut beberapa aturan atau kaidah yang telah ditetapkan. 

Sehingga untuk mengecek kebenaran data dalam penelitian ini, data 

diklasifikasikan berdasarkan struktur elemen wacana yang ditemukan agar tidak 

timbul kerancuan dalam menganalisa data-data tersebut.  

b. Verifikasi 

Verifikasi berarti menguji akurasi atau validitas data dan hasil yang 

ditemukan dengan mengecek kembali data dari hasil penelitian tersebut. 

Pengecekan dapat dilakukan dengan meningkatkan kecermatan secara 

berkesinambungan terhadap data yang ditemukan dan dengan menanyakan secara 

langsung kepada praktisi media. 

c. Perpanjangan Pengamatan 

Penelitian ini diperpanjang sampai tiga kali karena pada penelitian periode 

I dan II, data yang diperoleh dirasa belum memadai dan belum menjawab 

rumusan masalah serta fokus penelitian secara lengkap. Dengan perpanjangan 

pengamatan sampai tiga kali, maka data yang diperoleh dirasa telah jenuh. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kaidah

