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A. Latar Belakang  

Gunung Sinabung di Sumatera Utara mulai bangun tahun 2010 setelah 

tidur 400 tahun. Erupsi kecil dari gunung yang tingginya 2.460 meter tersebut 

mulai terjadi sejak tahun 2013. Kawah gunung berapi tersebut melebar hingga tiga 

juta meter kubik. Gunung tersebut tidak stabil. Dinding kawah bisa bobol kapan 

saja. Setelah erupsi terakhir Sinabung akhir tahun 2013, sekitar 2.000 orang masih 

tinggal di tempat penampungan sementara.1 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperkirakan dampak 

kerugian akibat erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera 

Utara, mencapai lebih dari Rp 1,49 triliun. Aktivitas Gunung Sinabung masih 

berlangsung. Tidak ada yang tahu sampai kapan erupsi Gunung Sinabung 

berakhir.2 

Fenomena bencana meletusnya Gunung Sinabung juga menjadi perhatian 

pemerintah. Presiden Jokowi meminta agar relokasi pengungsi Gunung Sinabung 

bisa dipercepat. Jokowi juga mengkritik lambatnya pembangunan rumah 

pengungsi di kawasan tersebut. Dari 370 rumah yang sudah dibangun pemerintah, 

baru sekitar 130 rumah yang sudah ditempati. Jokowi menegaskan, masalah-

masalah yang berkaitan dengan pengungsi harus segera ditangani agar semua 

                                                           
1 Kompas, Sinabung Kembali Menggeliat, 3 Juni 2015, http://www.dw.com/id/sinabung-kembali-
menggeliat/a-18493641 
2 Kompas, Kerugian Akibat Erupsi Sinabung Capai Rp 1,49 Triliun, 15 Juni 2015, 
http://regional.kompas.com/read/2015/06/15/05213491/Kerugian.akibat.Erupsi.Sinabung.Capai.Rp
.1.49.Triliun 
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yang ada di lapangan bisa merasakan kehadiran pemerintah. Tindakan tersebut 

perlu dilakukan guna mencegah jatuhnya korban akibat erupsi Gunung 

Sinabung yang terus berlangsung.3 

Peristiwa bencana alam meletusnya Gunung Sinabung di Sumatera Utara 

menjadi bahan pemberitaan di media massa, termasuk media online yang 

dilengkapi dengan foto-foto jurnalistik. Seiring dengan perkembangan teknologi, 

saat ini para jurnalis foto semakin dipermudah dengan peralatan baru dan adanya 

internet membuat mereka bisa dengan mudah mengirimkan foto kemana saja 

mereka butuhkan. Bermodalkan kamera digital dan memory card sebagai 

pengganti rol film memudahkan para jurnalis foto untuk meliput peristiwa tanpa 

harus mencemaskan kesalahan proses pencucian rol film. Para jurnalis foto pun 

bisa langsung melihat hasil foto mereka tanpa harus menungunggu proses cuci 

cetak, sehingga kualitas foto yang dihasilkan pun bisa lebih baik dari jurnalis foto 

jaman dulu.4 

Adanya internet juga mempermudah para jurnalis foto untuk mengirimkan 

hasil kerja mereka ke biro foto tempat mereka bekerja. Para jurnalis foto saat ini 

selalu membawa laptop agar merreka bisa langsung mengirimkan hasil foto 

mereka sesaat setelah mereka selesai melakukan peliputan di tempat. Selain itu 

mereka juga bisa membuat blog pribadi atau mereka juga bisa mengunggah foto 

mereka ke media online tertentu yang memang dikhususkan untuk fotografi 

seperti burnmagazine.org, flickr.com, fotoblur.com, dan masih banyak lainnya. 

                                                           
3 Liputan 6, Jokowi: Pengungsi Gunung Sinabung Perlu Lahan Pertanian, 18 Juni 2015, 
http://news.liputan6.com/read/2254751/jokowi-pengungsi-gunung-sinabung-perlu-lahan-pertanian 
4 Muhammad Adimaja. 20 Juni 2014. Fotografi Jurnalistik Dalam Media Online. 
http://fotopreweddingbagus.blogspot.com/2014/06/fotografi-jurnalistik-dalam-media-online.html 
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Saat ini jurnalis foto dalam jurnalisme online semakin mendapat perhatian di 

dunia jurnalistik, terbukti dengan menangnya Craig F. Walker dalam Penghargaan 

Pulitzer untuk feature photography. Craig F. Walker membuat sebuah foto essai 

yang berjudul “honorably discharged veteran, home from Iraq and struggling 

with a severe case of post-traumatic stress” yang menceritakan tentang veteran 

perang Irak yang menderita depresi, foto ini yang hanya terbit dalam online foto 

seri di Denver Post tempatnya bekerja. Selain itu, ada beberapa media berita 

online yang memenangkan Penghargaan Pulitzer seperti media berita online 

Politico dan The Huffington Post, kedua web berita ini memenangkan 

kategori editorial cartooning dan national reporting.5 

Sebagai suatu media massa yang dikonsumsi oleh publik, berita di media 

online pun menggunakan foto dalam penyampaian pesannya. Foto merupakan 

unsur yang vital dalam suatu pemberitaan. Peran foto atau karya visual lainnya 

dalam sebuah media massa cetak sangat besar. Ia menempati peringkat puncak 

sebagai bagian yang sering mendapat perhatian pembaca. Penelitian yang 

dilakukan Amerika Serikat beberapa tahun lalu membuktikan bahwa karya seni 

(artwork) visual dalam surat kabar dan majalah mendapat perhatian pembaca 

sebanyak 80 persen dan foto mendapat 75 persen perhatian.6 

Foto yang dijepret seorang jurnalis foto harus dapat mewakili peristiwa 

yang diliputnya sehingga foto tidak hanya sekedar melihat, menjepret, dan 

mendokumentasikan. Objek yang dibidik dan direkam merupakan sesuatu yang 

paling menarik untuk dilihat pembacanya. Oleh karena itu, kemampuan membaca 
                                                           
5 Ibid. 
6 Ratih Anbarini, Peran Foto dalam Media Massa Sangat Besar, 5 Juni 2009, http://news.unpad. 
ac.id/?p=9661 
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lingkungan ketika membuat foto atau potret di suatu lokasi menjadi kapabilitas 

ekstra bagi seorang jurnalis foto dalam menjalankan tugas jurnalistik.7 

Foto jurnalistik merupakan metode berkomunikasi melalui fotografi 

sehingga foto jurnalistik menjadi sebuah berita ataupun informasi yang 

dibutuhkan masyarakat baik lokal, regional, nasional maupun pada tingkat 

internasional. Foto jurnalistik merupakan hasil jerih payah seorang fotografer 

jurnalistik (terkadang juga disebut pewarta foto, foto jurnalis atau wartawan foto) 

yang dianggap dapat mengekspresikan sudut pandang sang fotografer namun 

pesan komunikasinya memiliki arti yang jauh lebih luas daripada hanya sekedar 

arti dari sudut pandang fotografer. Sebuah foto jurnalistik yang baik tidak hanya 

sebatas pembahasan visual atau foto belaka, teks foto yang kuat berdasarkan fakta 

dan data akan memberikan nilai lebih secara lengkap sebuah informasi yang akan 

diberikan kepada pembaca. Elemen penting ini terlihat pada foto-foto jurnalistik 

di media cetak, yang merupakan dasar dari pemaknaan foto jurnalistik secara 

umum. Sebuah foto yang baik bisa menjelaskan elemen minimal berita, yaitu: 

what, who, where, when, why, dan how (5W+1H), sedangkan untuk foto kadang 

ada tambahan unsur: komposisi, isi, konteks, kreativitas, dan jelas. 

Foto berita atau foto jurnalistik adalah sebuah berita visual yang 

disampaikan pada masyarakat luas dan tentunya mempunyai nilai berita tinggi 

bahkan sampai kejadian secepat mungkin. Syarat utama yang paling mendasar 

                                                           
7 Ibid. 
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dari sebuah berita haruslah ingin diketahui orang banyak dan dari sudut pandang 

itulah dapat dinilai kekuatan foto yang dapat disebut sebagai foto berita.8 

Setiap foto jurnalistik tentu mengandung makna, dan ilmu yang 

mempelajari makna melalui tanda adalah semiotika. Sebagaimana menurut 

Cristomy dan Yuwono,9 bahwa semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang 

tanda (sign), fungsi tanda, dan produksi makna. Tanda adalah sesuatu yang bagi 

seseorang berarti sesuatu yang lain. Dalam usaha mencari makna suatu tanda 

Charles Sanders Pierce membuat teori triangle meaning yang terdiri atas sign, 

object, interpretant. Salah satu bentuk tanda adalah kata, sedangkan object adalah 

sesuatu yang dirujuk tanda, sementara interpretant adalah tanda yang ada dalam 

benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda. Apabila ketiga elemen 

makna itu berinteraksi dalam benak seseorang, maka muncullah makna tentang 

sesuatu yang diwakili oleh tanda tersebut. 

Penelitian ini dilakukan pada foto-foto jurnalistik yang terkait dengan 

pemberitaan meletusnya Gunung Sinabung pada bulan Juni 2015 di 

tribunnews.com. Situs berita tribunnews.com merupakan bagian dari Kompas 

Gramedia Group, sehingga dipilihnya situs berita tribunnews.com karena harian 

Kompas merupakan pelopor jurnalisme online di internet.  

Situs berita tribunnews.com dikelola oleh PT. Tribun Digital Online, 

Divisi Koran Daerah Kompas Gramedia (Group of Regional Newspaper). 

Berkantor pusat di Jakarta, situs berita ini menyajikan berita-berita nasional, 

regional, internasional, olahraga, ekonomi dan bisnis, serta selebriti dan lifestyle. 
                                                           
8 Hermanus Prihatna R., Foto Berita Hukum dan Etika Penyiaran, (Jakarta, Lembaga Pendidikan 
Jurnalistik Antara, 2003), p. 1 
9 Tommy Christomy dan Untung Yuwono, Semiotika Budaya, (Jakarta, UI Press, 2010), p.79 
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Tribunnews.com juga mengelola forum diskusi, dan komunitas online 

melalui Facebook, dan Twitter, serta Google +. Selain didukung reporter yang 

bertugas di Jakarta, tribunnews.com didukung tidak saja oleh jaringan 28 koran 

daerah atau Tribun Network, tapi juga didukung oleh hampir 500 wartawan di 28 

kota penting di Indonesia. Situs berita tribunnews.com merupakan induk bagi 

lebih dari 20 situs berita daerah Tribun Network. Portal berita tribunnews.com 

menyajikan halaman electronic paper atau epaper koran Tribun Network. Selain 

itu, ada berbagai rubrik lainnya di antaranya Tribuners, Citizen Reporter. Dengan 

dua rubrik terakhir masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi, berbagi informasi 

dan turut serta menyampaikan gagasan berupa ide-ide segar dan pengalaman 

empiris, terutama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tribunnews.com juga 

menyajikan halaman digital paper dari koran-koran Tribun Network. Berbeda dari 

epaper yang merupakan replika dari edisi cetak, digital paper merupakan koran 

yang hanya terbit secara online dalam format digital.10 

 

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu: apa makna foto jurnalistik pada peristiwa meletusnya Gunung Sinabung 

pada bulan Juni 2015 di Tribunnews.com? 

 

  

                                                           
10 Tribun News. About Us. http://www.tribunnews.com/about/ 

 

http://forum.tribunnews.com/
http://www.facebook.com/tribunnews
http://www.twitter.com/tribunnews
https://plus.google.com/b/100020233779443881274/
http://www.tribunnews.com/epaper
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

C.1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: untuk 

mengetahui makna dalam foto jurnalistik pada peristiwa meletusnya Gunung 

Sinabung pada bulan Juni 2015 di Tribunnews.com. 

C.2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan bagi para jurnalis di media massa dalam memahami makna 

yang terkandung dalam foto jurnalistik pada suatu pemberitaan bencana 

alam di media massa online. 

b. Secara akademis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

referensi yang berguna bagi peneliti maupun pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk mengembangkan dan menyempurnakan lebih jauh 

lagi hasil temuannya pada masalah yang sama. 

 

 

 


