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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media memiliki peranan penting menginformasikan bencana kepada

publik secara luas. Namun, tak jarang pemberitaan tentang bencana mengarah

pada kapitalisme bencana untuk menaikkan rating dan popularitas sebuah

media. Istilah “Bad news is a good news” sudah melekat pada media televisi

di Indonesia dalam memberitakan informasi kepada khalayak luas. Karenanya

bencana sering menjadi komoditas pemberitaan media massa khususnya

televisi karena kandungan nilai beritanya yang tinggi.

Pertukaran informasi pada masa bencana yang terangkum dalam

berita, merupakan sesuatu yang amat penting dan dibutuhkan oleh berbagai

pihak, baik itu korban, pemerintah, maupun masyarakat luar daerah bencana.

Masyarakat selalu ingin tahu berbagai hal mengenai bencana yang terjadi,

dikarenakan sifat bencana yang merupakan peristiwa historis yang sangat

membekas baik secara psikologis maupun sosial (Nazaruddin, 2008: 231)

Situasi ketidakpastian yang ditimbulkan bencana, membuat kebutuhan

masyarakat akan berita-berita bencana meningkat tajam. Kebutuhan tersebut

juga menghendaki besarnya peran serta media massa dalam penyebaran

informasi dan berita tersebut secara akurat. Melalui gambaran awal yang

disampaikan oleh media massa mengenai kondisi korban dan keadaan lokasi

bencana kepada dunia luar, pemerintah dan masyarakat luas dapat serta-merta

ikut berpikir dan bergerak mencari solusi serta kebijakan terbaik dalam

mengatasi bencana yang terjadi. Hal itulah yang menjadikan media sebagai
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sarana paling penting yang dapat membentuk pengetahuan publik tentang

bencana.

Bencana merupakan peristiwa besar. Dalam melakukan fungsinya

sebagai sumber informasi, media massa pada hakikatnya mengkonstruksikan

realitas. Isi media adalah hasil para pekerja media yang mengkonstruksikan

berbagai realitas, sementara para pekerja mempunyai keterbasan dalam

meliput peristiwa (Morissan, 2010:7). Menurut Gitlin sebagaimana dikutip J.

Brian Houston, Betty Pfefferbaum, dan Cathy Ellen Rosenholtz dalam jurnal

mereka mengatakan, “... framing is unavoidable because, at the institutional

and individual journalist level, framing is necessary to interpret, organize,

and understand large amounts of information.” (... framing tidak bisa

dihindari, karena dalam institusi media dan tingkat kemampuan wartawan,

framing sangatlah diperlukan untuk menginterpretasikan, mengatur, dan

memahami sejumlah besar informasi).

Media massa dalam menyajikan peristiwa bencana yang terjadi

disertai dengan menyajikan fakta-fakta peristiwa. Dalam proses pemilihan

fakta-fakta yang ada di lapangan tersebut akan sangat menentukan bagaimana

arah pemberitaan yang akan dimuat. Fakta sebagaimana tercermin dalam

pemberitaan merupakan realitas yang bersifat objektif, dalam arti, realitas itu

memang mencerminkan kejadian yang sesungguhnya (Eriyanto 2012:34).

Namun, realitas bukanlah sesuatu yang benar-benar objektif, yang ada

sebelum diliput oleh wartawan. Sebaliknya, realitas itu dibentuk dan

diproduksi tergantung pada bagaimana proses konstruksi berlangsung atau

framing (Eriyanto, 2012:35).
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Sebagai suatu alat untuk menyampaikan berita, penilaian, atau

gambaran umum tentang banyak hal, media mempunyai peran sebagai

institusi yang dapat membentuk opini publik, antara lain, karena media juga

dapat berkembang menjadi kelompok penekan atas suatu ide atau gagasan,

dan bahkan suatu kepentingan atau citra yang ia representasikan untuk

diletakkan dalam konteks kehidupan yang lebih empiris.

Kualitas pengetahuan tentang masyarakat yang diproduksi oleh media,

sebagian besar dapat ditentukan oleh transaksi berbagai ragam isi dalam

kondisi yang memaksakan perluasan pasar dan juga ditentukan oleh

kepentingan ekonomi para pemilik media (McQuail, 1991:63). Dalam kondisi

dan posisi seperti ini, media massa tidak mungkin berdiri statis di tengah-

tengah, namun akan bergerak dinamis diantara beberapa kepentingan yang

ada didalamnya. Kenyataan seperti ini menyebabkan timbulnya bias berita

atau konstruksi realitas pada berita di media massa. Konstruksi realitas pada

berita mampu menciptakan suatu berita yang tidak seimbang.

Pers berperan besar dalam menyebarluaskan informasi dan

menfasilitasi alur komunikasi tentang bencana. Masyarakat sangat tergantung

kepada media massa untuk mendapatkan informasi-informasi tentang situasi

bencana. Pemerintah dan lembaga-lembaga pemberi bantuan juga sangat

tergantung kepada media massa untuk mendapatkan gambaran tentang skala

kerusakan yang terjadi, kondisi korban dan jenis-jenis bantuan yang

diharapkan (http://www.pwi.or.id/index.php/berita-pwi/868-pernyataan-

sikap-pwi-terkait-liputan-pers-tentang-bencana-alam. diakses pada 15 Maret

2016 pukul 23.01 WIB). Oleh karenanya sangat penting informasi tentang
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bencana mampu berperan untuk memberdayakan masyarakat pada saat

bencana apalagi di Indonesia, negeri yang rentan bencana. Jika tidak, media

massa bisa menimbulkan bencana lagi terkait pemberitaan yang berlebihan.

Bencana adalah sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan)

kesusahan, kerugian, atau penderitaan (KBBI, 2001:31). PBB melalui kedua

badannya United Nations Development Program (UNDP) dan United Nations

Disaster Relief Organization (UNDRO) menyatakan bahwa bencana adalah

gangguan serius dari berfungsinya suatu tatanan masyarakat yang

menyebabkan kerugian-kerugian besar terhadap manusia, lingkungan,

maupun material, serta melebihi kemampuan dari masyarakat yang tertimpa

bencana untuk menanggulangi dengan hanya menggunakan sumber-sumber

daya masyarakat itu sendiri (UNDP dan UNDRO, 1992: 12). Dengan kata

lain hilangnya nyawa, rusaknya bangunan, musnahnya alat produksi,

runtuhnya hierarki sosial, serta trauma psikologis kolektif dapat menjadi

indikator suatu peristiwa yang dikategorikan sebagai bencana.

Kabut asap dapat dikategorikan sebagai suatu peristiwa bencana

karena dampak yang dihasilkannya mengacu kepada indikator bencana.

Bencana kabut asap yang melanda Indonesia beberapa waktu lalu menjadi

fokus pemberitaan lokal, nasional, maupun internasional selama berbulan-

bulan. Bencana kabut asap tersebut merupakan bencana yang cukup lama

menghiasi berita media sejak citra satelit NASA mencatat kabut asap di tahun

2015 merupakan bencana kabut asap terparah sepanjang sejarah peradaban.

Terlebih lagi pada pulau Sumatera dan Kalimantan yang dilanda kabut asap

akibat kebakaran hutan dengan skala yang cukup besar. Seperti dilansir pada
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media online Riauonline.co.id pada tanggal 2 oktober 2015 dalam beritanya

yang berjudul “Ini Hasil Analisis Walhi Tentang Karhutla di Indonesia”,

satelit NASA FIRM mencatat dalam periode Januari hingga September lima

provinsi dari pulau Sumatera dan Kalimantan terdapat 24.086 tititk api.

Akibatnya bukan hanya negara Indonesia saja yang menanggung kepulan

asap berbahaya tersebut, namun dampak asap karena kebakaran hutan meluas

hingga ke negera tetangga seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan

Thailand.

Selama bertahun-tahun, hingga bergenerasi, bencana kabut asap akibat

kebakaran lahan sudah melanda Indonesia. Asap yang pekat membangkitkan

jeritan-jeritan protes kemarahan masyarakat yang hidup dekat dengan pusat

kebakaran maupun mereka yang turut diserang kabut. Kekalutan dan

kebingungan bukan hanya dialami mereka yang terserang langsung oleh

serangan bencana asap. Nyaris seluruh bangsa dapat dikatakan terlanda

keprihatinan akan situasi kesedihan dan kesengsaraan yang diakibatkan oleh

serangan bencana asap yang kian meluas. Terlihat jelas betapa berbahaya dan

memprihatinkannya situasi yang harus ditanggung makhluk hidup yang

terkepung kabut asap beracun. Karenanya wajar bila kemarahan dan

solidaritas juga mengalir deras dari masyarakat yang tidak atau belum

diserang bencana kabut asap.

Kabut asap juga menjadi ancaman serius bagi kesehatan. Menurut

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, terhitung sampai pada bulan Oktober

2015 sudah terdapat 10 orang yang meninggal akibat bencana asap dan

272.001 orang mengidap Infeksi Saluran Pernafasan Akut
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(http://news.detik.com/berita/3051092/kemenkes-10-orang-meninggal-dan-

272001-orang-terkena-penyakit-ispa-akibat-bencana-asap, diakses pada 2

November 2015 pukul 19:00 WIB). Paparan asap yang terus berulang dan

berlangsung cukup lama akan merusak mekanisme pertahanan tubuh

sehingga mengakibatkan kerusakan saluran nafas dan paru karena kandungan

partikel berbahaya dalam komponen asap. Selain berdampak pada kesehatan,

kabut asap juga berpengaruh pada aktivitas ekonomi dan sosial. Hal itu

menjadikan peristiwa kabut asap sebagai konten berita menarik yang

ditayangkan berbagai media.

Mengacu pada peran media pada peristiwa bencana, konstruksi atas

realitas menjadi penting untuk diteliti. Hal tersebut untuk mengetahui

bagaimana media mengkonstruksikan realitas bencana serta bagaimana peran

media saat terjadi peristiwa bencana. Mengingat peran media sangat penting

untuk menginformasikan bencana pada khalayak dan fungsi lain pemberitaan

tentang bencana mengarah pada kapitalisme bencana untuk menaikkan rating

dan popularitas sebuah media. Karenanya peneliti tertarik untuk meneliti

pemberitaan yang diolah pada stasiun televisi swasta nasional Metro TV yang

menjadi pelopor televisi berita 24 jam pertama di Indonesia.

Kuttschreuter dalam penelitian yang berjudul Framing and tone-of-

voice of disaster media coverage: The aftermath of the Enschede fireworks

disaster in the Netherlands tahun 2011 mengatakan bahwa saat terjadi

bencana terkadang media cenderung menyalahkan kinerja pemerintah. Metro

TV adalah stasiun pelopor televisi berita 24 jam di Indonesia yang dimiliki

oleh ketua umum sebuah partai politik di Indonesia. Keberhasilan partai yang
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diketuai oleh pemilik Metro TV ini terbilang dari terpilihnya kandidat

usungan partai tersebut sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode

2014-2019 pada tanggal 19 Mei 2014. Melihat hal tersebut bisa saja Metro

TV sangat kental kaitannya antara berita dan ideologinya sehingga

pemberitaan menjadi tidak objektif.

Media yang tidak bersikap independensi akan berpengaruh pada

perubahan dramatis dalam level teks isi media, dimana berkaitan dengan

produksi teks media. Bagaimana perilaku media dalam menyajikan informasi

sebaik mungkin pada khalayak adalah pertanyaan yang berhubungan dengan

masalah perubahan level teks isi media tersebut. Contoh kasus pada

pemberitaan tertentu, media yang satu menonjolkan sisi atau aspek tertentu,

sedangkan media lain meminimalisir, bahkan menutup isi atau aspek tersebut.

Perbedaan tendensi setiap media dalam pemberitaan atas peristiwa yang sama

lazim disebut dengan bingkai media (Eriyanto, 2002:5).

Bukan hanya televisi berskala nasional, Indonesia juga memiliki

stasiun-stasiun televisi lokal komersil yang berdiri sebagai implementasi dari

semangat otonomi daerah, dan tersebar hampir di seluruh Indonesia. Walau

tidak memiliki daya jangkau seluas televisi swasta nasional, kehadiran

televisi lokal dianggap sebagai salah satu kebanggaan masyarakat lokal selain

sebagai wujud dari otonomi daerah (Asosiasi Televisi Lokal Indonesia, 2002).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hargreaves dan Thomas,

pada beberapa wilayah di Inggris soal media lokal, sebagian besar masyarakat

mengharapkan kehadiran berita-berita lokal karena perhatian dan kebutuhan

mereka terhadap sisi praktis dan material mereka (faktor kedekatan atau
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proximity). Misalkan kebutuhan untuk mengetahui informasi mengenai areal

tempat tinggal mereka, kualitas institusi pendidikan di sekitar tempat tinggal

mereka, tindak kriminalitas yang terjadi di lingkungan mereka, kebijakan

pemerintah daerah mereka, dan berbagai hal seputar kehidupan dan wilayah

tempat mereka tinggal. Selain itu kehadiran media lokal pun dapat membantu

menghidupkan sekaligus memperkenalkan identitas masyarakat pada suatu

regional. Dari seluruh responden penelitian tersebut, 45% memilih televisi

sebagai sumber berita lokal utama bagi mereka, diikuti dengan surat kabar

sebesar 39% dan radio sebesar 12% (Aldridge, 2007: 9).

Selain itu dalam bidang pemberitaan tertentu, seperti politik,

kehadiran berita-berita dalam televisi lokal dapat membantu masyarakatnya

memahami duduk permasalahan lebih baik dibanding televisi swasta nasional

karena dikemas dengan kacamata lokal sesuai dengan nilai-nilai yang dianut

oleh komunitas mereka. Bila dikaitkan dengan peristiwa bencana, dimana

kecepatan informasi sangat dibutuhkan, televisi lokal dipastikan menjadi

salah satu alternatif pilihan masyarakat di daerah bencana untuk mencari

informasi seputar bencana di daerah mereka, selain melalui televisi swasta

nasional.

Pada daerah kejadian bencana kabut asap seperti Provinsi Kalimantan

Selatan juga memiliki aset penyebaran informasi berupa televisi lokal.

Program berita di stasiun televisi lokal memiliki nilai tersendiri bagi

masyarakat. Karena program berita di stasiun televisi lokal lebih

mengutamakan kejadian-kejadian atau fenomena yang sedang terjadi di

wilayah tempat siaran. Sebagai media penyampaian informasi di Kalimantan



9

Selatan, Duta TV sangat konsen untuk menjadi news television yang digarap

untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat Kalimantan Selatan

dengan cepat, akurat dan bertanggung jawab.

Kalimantan Selatan merupakan Provinsi yang terkena dampak parah

dari bencana kabut asap. Selama berbulan-bulan pemberitaan televisi lokal

Kalimantan Selatan Duta TV mengarah kepada bencana kabut asap. Sebagai

news television, Duta TV mampu menjalankan fungsinya sebagai penyebar

informasi mengenai peristiwa yang melanda daerahnya. Maka pemberitaan

pada televisi yang terfokus pada news television menjadi salah satu alasan

peneliti untuk meneliti pemberitaan bencana kabut asap di televisi swasta

nasional Metro TV dan televisi lokal Duta TV.

Merujuk kembali pada konstruksi realitas yang telah dijelaskan

sebelumnya, terdapat beberapa aspek dari televisi swasta nasional dan televisi

lokal yang berpotensi menciptakan perbedaan pembingkaian fakta terhadap

peristiwa yang sama oleh keduanya. Perbedaan ini mampu menghasilkan

sudut pandang serta interpretasi yang berbeda pula bagi audiens. Dalam berita

bencana, di mana informasi harus dapat disampaikan secara cepat, akurat dan

menyeluruh. Walau pasti terdapat perbedaan yang disebabkan pengaruh

psikologis dan sosiologis dari jurnalis dan organisasi media mereka sebagai

pembuat berita.

Sehingga peneliti tertarik meneliti pembingkaian berita bencana kabut

asap pada televisi nasional Metro TV dan televisi lokal Duta TV yang

berjudul KONSTRUKSI MEDIA TENTANG BENCANA KABUT ASAP

(Analisis Framing Pemberitaan Bencana Kabut Asap di Televisi
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Nasional Metro TV dan Televisi Lokal Duta TV). Peneliti juga

menentukan rentang waktu pemberitaan mengenai bencana kabut asap yang

akan dianalisis, yaitu pada tanggal 5 September hingga 25 Oktober 2015.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah: “Bagaimana televisi swasta nasional Metro TV dan

televisi lokal Duta TV mengkonstruksi pemberitaan bencana kabut asap pada

periode 5 September sampai 25 Oktober 2015?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana televisi

swasta nasional Metro TV dan televisi lokal Duta TV mengkonstruksi

pemberitaan yang berkaitan dengan bencana kabut asap pada 5 September –

25 Oktober 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Dalam skripsi ini diharapkan dapat berguna secara akademis, yaitu

dapat menambah wawasan keilmuan untuk mahasiswa ilmu komunikasi

Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya tentang konstruksi media

dalam pemberitaan bencana dengan menggunakan analisis framing.

1.4.2 Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan

pengetahuan serta wawasan baru kepada khalayak luas terkait pemberitaan

bencana pada media massa. Serta diharapkan agar khalayak lebih awas dan

teliti terhadap pesan yang terdapat pada media massa, khususnya yang
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berupa berita. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberi masukan

kepada pekerja media massa agar lebih mengutamakan kepentingan publik

dalam mengkomunikasikan dan mengaplikasikan isi pesan pada berita.

Sehingga dapat lebih memberikan manfaat bagi para pembuat berita serta

para akademisi dan peneliti film.


