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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

Pada hakikatnya, manusia diciptakan selalu berdampingan dengan 

alam. Terbukti semua kebutuhan hidup yang dibutuhkan oleh manusia 

tersedia di alam. Alam dan manusia tidak bisa dipisahkan karena pada 

dasarnya keduanya saling membutuhkan. Negara Indonesia memiliki alam 

yang indah dan subur yang tidak dimiliki oleh negara-negara lainnya. Dapat 

kita lihat, Indonesia memiliki beragam hasil alam yang melimpah dan sangat 

cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakatnya.  

Dengan sumber daya alam yang melimpah, seharusnya kita bisa 

lebih mawas diri dalam penggunaannya karena sumber daya alam ada yang 

dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam 

merupakan titipan dari yang maha kuasa yang harus dijaga sebagai warisan 

untuk anak cucu kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkannya dengan 

bijak supaya keberlangsungan alam kita tetap terjaga. Ketika semuanya 

terjaga, keberlangsungan hidup manusia menjadi sejahtera, makmur, dan 

damai.  

Belakangan ini, pemanfaatan sumber daya alam sangat dieksploitasi 

pemakaiannya. Kita masih belum bisa memberikan solusi, seperti dalam 

kasus berkurangnya lahan hijau di Jatim “Saat ini total izin pinjam pakai 

kawasan hutan untuk eksplorasi tambang di Jatim seluas 3.983 hektar, namun 

dampaknya menyebabkan kerusakan hutan mencapai 608.913 hektar” 
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menurut situs antaranews.com. Indonesia menjadi salah satu paru-paru dunia 

karena terkenal dengan banyaknya hutan yang ada di Indonesia. Pemanfaatan 

yang salah kalau terus dilakukan akan memberikan efek yang sangat besar 

bahkan buat seluruh dunia.  

Oleh sebab itu, penting memberikan informasi kepada masyarakat 

untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Banyak efek yang kita rasakan akibat 

kerusakan lingkungan yang kita perbuat. Banyak bencana yang menimpa kita 

yang disebabkan oleh ulah kita sendiri. Seperti tanah longsor yang belakangan 

ini terjadi, bisa kita lihat di sekeliling kita mulai jarang pohonpohon. Padahal 

fungsi pohon banyak sekali yang kita bisa nikmati.  

Untuk mengatasi masalah ini sebenarnya tidak bisa dari satu pihak 

saja. Pelestarian lingkungan ini merupakan peran seluruh makhluk hidup 

karena semua makhluk hidup menjadi acuan untuk keberlangsungannya. 

Semuanya memang butuh waktu untuk mengubah pola berfikir kita untuk 

peduli dengan lingkungan. Peran media juga sangat dibutuhkan untuk 

keberlangsungan kelestarian lingkungan karena media juga sebagai suatu 

saluran yang bisa mempersuasi agar masyarakat bisa lebih peduli lingkungan.  

Media massa adalah salah satu media yang berperan untuk ikut 

mengawasi hal-hal terkait dengan hajat hidup orang banyak. Persoalan 

lingkungan dalam keadaan yang sangat mendesak semua orang berhak 

mengetahui informasinya dengan baik. Oleh karena itu, proses 

penyampaiannya juga harus sesuai dengan kaidah jurnalisme. Tentunya lebih 

mengacu pada konsep penyampaian jurnalisme lingkungan agar bisa sesuai 

kaidahnya.  
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Sejatinya jurnalisme lingkungan harus memberitakan 

persoalanpersoalan lingkungan dari hulu hingga hilir. Maksudnya 

pemberitaan bersifat lebih terbuka memaparkan dengan fakta-fakta yang jelas 

karena berita bersifat pengupayaan, penanganan suatu masalah lingkungan. 

Jurnalisme lingkungan harus disosialisasikan jangka panjang dan lebih sering 

supaya muncul solusi-solusi baru yang dapat memecahkan permasalahan 

yang ada saat ini.  

Pemberitaan lingkungan di Indonesia bisa dikatakan masih sedikit. 

Kalaupun ada, pemberitaan itu hanya berupa tulisan-tulisan yang sekedar 

melengkapi suatu pemberitaan. Maka dari itu, jurnalisme lingkungan harus 

memberitakan persoalan-persoalan lingkungan dalam bentuk yang lebih utuh 

agar persepsi masyarakat tidak salah dalam mencerna makna berita yang 

dipublikasikan para industri media yang ada pada saat ini.  

Praktik jurnalisme lingkungan sudah diterapkan oleh organisasi 

pecinta lingkungan terbesar di Indonesia yaitu WALHI (Wahana Lingkungan 

Hidup Indonesia). Organisasi ini bisa terbilang cukup lama dalam melakukan 

kampanye tentang peduli lingkungan. WALHI sendiri merupakan organisasi 

non pemeritah dan terdapat di seluruh bagian Indonesia. Dapat dikatakan 

organisasi yang besar, terbukti dengan banyak acara-acara yang sudah 

diselenggarakannya.  

Teknik jurnalistik lingkungan menjadi kaidah pemberitaan WALHI, 

website resmi diisikan konten artikel yang menyajikan mulai dari isu 

pencemaran lingkungan, bencana alam, dan mempersuasi tentang ajakan 

menjaga lingkungan. Dengan pemberitaan tersebut, WALHI berharap dapat 
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mengkontruksi dan mempersuasi pembaca agar mengikuti cara pandangnya. 

Oleh karena itu, fenomena yang terjadi saat ini disamping membutuhkan 

keterampilan jurnalistik standar juga dibutuhkan keterampilan pengetahuan 

tentang alam, manusia, pembangunan dan ekonomi yang berkesinambungan 

dengan lingkungan.  

Dengan keterampilan seperti ini menjadi suatu pedoman wartawan 

dalam melakukan aktifitas jurnalistik lingkungan. Selain itu pentingnya 

penerapan kode etik jurnalistik dan kaidah jurnalisme lingkungan sesuai 

dengan realitas berita. Dengan kasus seperti ini menjadi acuan wartawan 

dalam peliputan dan penulisan berita agar tidak berpihak pada kepentingan 

yang merugikan pihak lain dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.  

Media masih kurang dalam pengangkatan berita jurnalistik 

lingkungan. Seperti pada kasus pencemaran lingkungan alam yang 

diberitakan pada situs www.walhijatim.or.id pada 06 September 2016 

mengenai pembangunan Hotel The Rayja di sekitar 5 sumber air Gemulo, 

Bumiaji, Kota Batu. PT Panggon Sarkarya Sukses Mandiri melakukan usaha 

pendirian bangunan yang kemudian dikenal sebagai The Rayja Batu Resort di 

wilayah yang masih merupakan kawasan lindung sumber mata air Umbul 

Gemulo di Kota Batu. Usaha ini mendapatkan perlawanan dari warga desa 

Bulukerto dan Bumiaji Kecamatan Bumiaji, serta desa Sidomulyo, 

Kecamatan Batu yang tergabung dalam FMPMA (Forum Masyarakat Peduli 

Mata Air) yang selama ini telah menggunakan sumber mata air Umbul 

Gemulo untuk memenuhi kebutuhan air bersih.  
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Kasus ini tidak terangkat di media mainstream lokal. Adanya potensi 

kerusakan lingkungan yang disebabkan akan rusaknya sumber mata air 

Gemulo menjadikan WALHI Jawa Timur melakukan kampanye bersama 

masyarakat dengan pemberitaan secara berkelanjutan sejak 19 November 

2013 hingga 10 Desember 2014. Konflik tersebut melibatkan masyarakat 

Umbul Gemulo, Investor The Rayja Hotel, BAPPEDA Kota Batu, Badan 

Lingkungan Hidup Kota Batu, dan para aktifis lingkungan seperti FMPMA.  

Berbagai pemberitaan kampanye dituliskan oleh anggota WALHI 

Jawa Timur, yang mana mengharapkan adanya penyelesaian dan 

penanggulangan sebelum adanya kekeringan air di Kota Batu. Dalam 

penulisan beritanya WALHI Jawa Timur tidak terlepas dari bagaimana 

mengonstruksi dan mempersuasif pembaca, mengikuti cara pandangnya 

untuk lebih peduli dan mau berperan aktif dalam menjaga lingkungan.  

Disisi lain, media sekarang berada pada kondisi yang cenderung ikut 

kemauan pasar. Tidak bisa kita elakkan karena media juga membutuhkan 

biaya operasional. Disisi lain bisa kita simpulkan bahwa jurnalisme saat ini 

mengarah kepada pasar industri. Peran investor dalam produksi pemberitaan, 

pengaruh pemasangan iklan, sampai pengaruh kepentingan juga sering 

membuat media menjadi tidak independen.  

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang peneliti temukan 

terhadap perkembangan jurnalisme lingkungan yang ada di Indonesia. 

Peneliti ingin meneliti bagaimana penerapan jurnalisme lingkungan pada saat  

 ini  dalam  pemberitaan  portal  media  www.malangpost.com  dan  

http://www.malangpost.com/
http://www.malangpost.com/
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www.detik.com dalam pemberitaan Jatim Park 3 pada tahun 2017 karena pada 

saat itu pemberitaannya sangat ramai menjadi pembahasan dikalangan 

pencinta alam Malang raya dan sempat ada penolakan dari warga sekitar.  

Berdasarkan deskripsi diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji berita 

tentang pembangunan Jatim Park 3 apakah sudah sesuai dengan penerapan 

jurnalisme lingkungan dengan menganalisisnya melalui Headline berita. 

Peneliti memilih Headline karena Headline merupakan cerminan berita yang 

paling aktual dan menjadi representasi dari media dalam memandang 

pentingnya suatu peristiwa.  

Pemilihan portal media Malang-post.com dan Detik.com sebagai 

objek penelitian bukan tanpa alasan. Pemilihan dua portal berita ini mewakili 

seluruh portal yang ada di Indonesia karena peneliti memilih portal dengan 

lingkup nasional dan lingkup lokal. Peneliti memilih Detik.com dan 

Malangpost.com karena kedua portal ini banyak memberitakan tetang 

pembangunan Jatim Park 3.   

 Alasan  peneliti  diperkuat  dengan  data  yang  disampaikan  

berdasarkan hasil survei media SimilarWeb Tel Aviv, Israel terhadap Portal 

Detik.com dan Malang-post.com, disimpulkan kedua portal ini sering diakses 

oleh para pengguna internet. Dengan segmenretasi portal Detik.com lebih 

banyak diakses seluruh Indonesia dan luar negara. Sedangkan 

Malangpost.com lebih banyak diakses oleh masyarakat lokal Malang dan 

pulau jawa.   

  

   

http://www.detik.com/
http://www.detik.com/
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  Gambar 1.1  

  Analisis Pembuka Portal Media  

 

Sumber: 
https://www.similarweb.com/website/detik.?competitcomors=malangpost.com  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini:  

1.2.1 Seberapa besar Detik.com dan Malang-post.com memenuhi aspek 

jurnalisme lingkungan dalam pemberitaan tentang pembangunan 

wisata Jatim Park 3? 

 

1.3 Tujuan Penelitian   

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini:  

1.3.1  Untuk mengetahui seberapa besar Detik.com dan Malang-post.com 

memenuhi aspek jurnalisme lingkungan dalam pemberitaan tentang 

pembangunan wisata Jatim Park 3. 

 

https://www.similarweb.com/website/detik.?competitcomors=malang-post.com
https://www.similarweb.com/website/detik.?competitcomors=malang-post.com
https://www.similarweb.com/website/detik.?competitcomors=malang-post.com
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu 

komunikasi yang berkenaan dengan penerapan jurnalisme lingkungan 

terhadap suatu isi media dan menjadi sarana pembelajaran dan 

pengembangan ilmu di bidang komunikasi. Serta sebagai masukan 

bagi rekan-rekan mahasiswa yang nantinya mengadakan penelitian 

terhadap masalah yang sama di masa yang akan datang.   

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak 

pengolah portal media dalam memperhatikan penerapan jurnalisme 

lingkungan yang diterapkan dalam setiap beritanya dan untuk 

dijadikan peninjauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan penerbitan 

berita. 


