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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peristiwa kebakaran hutan yang tidak terkendali bisa terjadi secara sengaja 

maupun tidak sengaja. Membakar hutan merupakan suatu metode praktis 

untuk membuka lahan. Pada awalnya banyak dipraktekkan oleh peladang 

tradisional atau peladang berpindah .Namun karena biaya yang murah, maka 

praktek membakar hutan ini banyak dilakukan juga oleh perusahaan-

perusahaan kehutanan dan perkebunan (Cecep Risnandar, 2015). Sehingga hal 

ini menyebabkan banyak terjadi kebakaran hutan di Indonesia yang terjadi 

mulai dari wilayah Sumatera, Kalimantan hingga ke wilayah lainnya. Bahkan 

kebakaran hutan kini menjadi hal yang biasa dikarenakan terjadi hampir 

sepanjang tahun. Mantan Menteri Kehutanan era Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono, Zulkifli Hasan menilai masalah kebakaran hutan dan asap yang 

kini melanda beberapa wilayah Sumatera dan Kalimantan adalah persoalan 

budaya dan perilaku masyarakat yang sengaja membakar lahan. Lahan itu 

nanti akan digunakan untuk bercocok tanam.  Zulkifli mengatakan masalah 

asap bukanlah persoalan yang mudah selama menjabat 5 tahun dimana 

perilaku membakar lahan sudah menjadi tradisi masyarakat ketika hendak 

menanam dilahan mereka terutama lahan gambut. Masyarakat biasanya 

membakar pada musim kemarau dimana pada musim tersebut juga tidak 

mengeluarkan banyak biaya ketika membakar lahan yang nantinya titik api 

akan langsung menyebar rata. Ketua MPR RI ini meminta pemerintah untuk 

lebih proaktif dalam mencegah warga untuk membakar lahan. Beliau 
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menambahkan, perlu sosialisasi dan tindakan hukum tegas dalam 

memeberantas pembakar lahan dan hutan. Adanya sosialisasi terus menerus 

bahwa daerah lahan gambut itu berbeda, kalau sudah terbakar susah 

dipadamkan. Kemudian, ada penumpang gelap yang sengaja buka lahan 

dengan membakar, ini harus ditegakkan hukum dan tidak ada pilihan lain agar 

menimbulkan efek jera bagi para pembakar lahan.  

Kebakaran hutan juga memberikan dampak yang signifikan terhadap 

kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi yang meliputi terganggunya aktivitas 

sehari - hari  yang diakibatkan oleh kebakaran hutan secara otomatis mengganggu 

aktivitas manusia sehari - hari, apalagi bagi yang aktivitasnya dilakukan di luar 

ruangan, menurunnya produktivitas dimana terganggunya aktivitas manusia akibat 

kebakaran hutan dapat mempengaruhi produktivitas dan penghasilan, hilangnya 

sejumlah mata pencaharian masyarakat sekitar hutan. Selain itu, bagi masyarakat 

yang menggantungkan hidup dari mengolah hasil hutan, dengan terbakarnya hutan 

berarti hilang pula area kerja (mata pencarian). Meningkatnya hama, kebakaran 

hutan akan memusnahkan sebagian spesies dan merusak kesimbangan alam 

sehingga spesies-spesies yang berpotensi menjadi hama tidak terkontrol. Selain 

itu, terbakarnya hutan akan membuat sebagian binatang kehilangan habitat yang 

kemudian memaksa mereka untuk keluar dari hutan dan menjadi hama seperti 

gajah, monyet, dan binatang lain. Terganggunya kesehatan, kebakaran hutan 

berakibat pada pencemaran udara oleh debu, gas SOx, NOx, COx, dan lain-lain 

dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia, antara lain 

infeksi saluran pernafasan, sesak nafas, iritasi kulit, iritasi mata, dan lain-lain. 

Tersedotnya anggaran Negara yang mana setiap tahunnya diperlukan biaya yang 
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besar untuk menangani (menghentikan) kebakaran hutan pun untuk merehabilitasi 

hutan yang terbakar serta berbagai dampak lain semisal kesehatan masyarakat dan 

bencana alam yang diambilkan dari kas negara. Dan terakhir menurunnya devisa 

negara. Hutan telah menjadi salah satu sumber devisa negara baik dari kayu 

maupun produk-produk non kayu lainnya, termasuk pariwisata. Dengan 

terbakarnya hutan sumber devisa akan musnah. Selain itu, menurunnya 

produktivitas akibat kebakaran hutan pun pada akhirnya berpengaruh pada devisa 

Negara.  

(sumber:http://news.liputan6.com/read/2327577/zulkifli-hasan-kebakaran-hutan-

masalah-budaya-dan-perilaku-warga, diakses tanggal 04 Mei 2016) 

Kombinasi kebakaran hutan dan musim kemarau yang menyebabkan 

polusi asap terjadi hampir setiap tahun di Indonesia terutama di provinsi –  

provinsi yang pembakar lahan illegal dilakukan secara rutin untuk melakukan 

peladangan. Pembebasan lahan untuk ditanami kelapa sawit merupakan salah 

satunya. Hampir sepanjang tahun hal ini berkontribusi besar pada jumlah polusi 

yang dihasilkan.Kebakaran hutan dapat terjadi secara alami, Di Indonesia 

kebakaran hutan sering disebabkan atau diperparah oleh ulah manusia baik 

langsung maupun tak langsung. Secara langsung itu artinya manusia dapat 

membuat hutan kebakaran dengan tindakan-tindakan seperti pembukaan lahan 

dengan cara dibakar, pemakaian api yang tidak benar saat berada di dalam hutan, 

dan cara – cara lainnya. Sedangkan apabila secara tidak langsung, manusia juga 

dapat mempermudah terjadinya kebakaran hutan dengan mengubah fungsi lahan 

yang ada, seperti pengeringan rawa – rawa gambut. 

(sumber: https://www.zenius.net/blog/9767/penyebab-kebakaran-hutan-kabut-
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asap , diakses tanggal 08 Maret 2016). 

Menurut Togu Manurung (Peneliti Forest Watch Indonesia), ada empat 

akar masalah dalam kebakaran hutan di Indonesia, pertama dari segi pengelolaan 

hutan yang selama ini masih jauh dari yang diharapkan. Kedua yaitu praktek 

pembakaran yang dilakukan oleh warga secara sengaja, ketiga supremasi 

penegakan hukum yang masih lemah dan yang keempat yaitu kelalaian 

Pemerintah (Fahmi Firdaus, 2015). Dalam penelitian tentang “Ekonomi Politik 

Kebakaran Hutan dan Lahan” dari penelti Center for International Forestry 

Research (CIFOR), Herry Purnomo, upaya pemerintah menghukum pelaku-

pelaku kebakaran hutan ini sulit untuk mencegah kabut asap berulang karena para 

pelaku pembakar hutan baik masyarakat maupun kelas-kelas menengah dan 

perusahaan selalu berhubungan dengan orang-orang kuat, baik di tingkat 

kabupaten, nasional, bahkan sampai tingkat ASEAN. Aktor-aktor tersebut 

bekerjasama membentuk kejahatan terorganisir.Disamping itu, kenaikan nilai 

ekonomi dari lahan inilah yang membuat aktor-aktor yang diuntungkan berupaya 

agar kebakaran hutan dan lahan terjadi terus menerus (Isyana Artharini, 2015). 

Kebakaran yang terjadi terus menerus ini terutama pada akhir tahun 2015 

kemarin di Kalimantan dan Sumatera, menyebabkan banyak kerugian serta 

berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Dampak yang sangat nyata yakni 

adanya bencana kabut asap. Kabut asap yang terjadi pada 2015 tersebut menurut 

Badan Antariksa Amerika Serikat NASA merupakan  bencana kabut asap paling 

parah yang serupa dengan tahun 1997. NASA mengatakan bahwa musim kemarau 

panjang yang terjadi tahun 2015 menyebabkan upaya pemadaman api menjadi 

sulit. Titik-titik api yang terjadi di kedua wilayah tersebut tercatat paling parah 
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menyusul fenomena El Nino yang membuat kondisi cuaca menjadi lebih kering 

dan menghambat turunnya hujan. Sehingga wilayah di Indonesia makin tertutup 

dengan kabut asap terutama di Sumatera dan Kalimantan. 

Lebih dari 25 juta penduduk di Sumatera dan Kalimantan terkena 

dampaknya. Enam provinsi di Sumatera dan Kalimantan telah menyatakan 

keadaan darurat asap dan disarankan agar tidak meninggalkan rumah jika tidak 

perlu. Kabut asap yang semakin parah ini juga menyebabkan ribuan orang 

dilaporkan terkena infeksi saluran pernafasan (ISPA). ISPA sejatinya disebabkan 

oleh infeksi virus, bukan oleh kabut asap. Tapi polusi udara yang parah, ditambah 

dengan melemahnya system kekebalan tubuh dapat mengakibatkan gangguan 

pernapasan.ISPA selama ini banyak menjangkiti anak-anak dan kaum manula. 

Dalam bentuk yang paling ringan, paparan kabut asap dapat menyebabkan iritasi 

pada mata, tenggorokan, hidung serta menyebabkan sakit kepala atau alergi. 

Asosiasi Paru-paru Kanada mengingatkan, masker wajah tidak melindungi tubuh 

dari partikel ekstra kecil yang dibawa kabut asap. 

Kondisi yang semakin parah ini menyebabkan banyak pemberitaan di 

media nasional maupun internasional. Penanganan yang lamban dari pemerintah 

daerah maupun pemerintah pusat menyebabkan semakin banyaknya media massa 

yang memberitakan bencana kabut asap ini. Baik media cetak, elektronik maupun 

media online.Media sangat berperan penting dalam penyampaian aspirasi 

masyarakat. Dengan adanya media massa maka diharapkan masyarakat Indonesia 

lainnya dapat bersimpati terhadap saudara mereka yang terkena bencana kabut 

asap. Semakin banyak pemberitaan yang muncul di media maka semakin 

pentinglah suatu media saat ini. 
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Media massa sendiri dalam menyampaikan berita ada pesan-pesan yang 

provokatif atau ada yang solutif. Hal ini dikarenakan media massa bukan hanya 

berfungsi membangun citra orang, kelompok, atau lembaga tetapi mengendalikan 

citra sesuai dengan visinya.Setiap media memiliki misi tersendiri dalam 

memberitakan sebuah berita.Idealisme setiap media yang membedakan misi 

tersebut. Dalam pemberitaan, masing-masing media massa memiliki motif 

pemberitaan tertentu yang bisa sama bisa juga berbeda. Karena media merupakan 

faktor yang sangat penting bagi pembentukan image dan citra. 

Melalui media kita dapat mendapatkan informasi mengenai realitas yang 

tengah terjadi di suatu tempat.Realitas yang dihadirkan media ke hadapan 

pembaca bukanlah realitas yang sesungguhnya, melainkan yang sudah dibentuk 

dan dibingkai oleh media tersebut. Peranan media massa dalam proses 

mengkonstruksi suatu peristiwa menjadi signifikan dalam pembentukkan realitas 

sosial. Untuk mengetahui bagaimana media mengkonstruksi berita biasanya 

digunakan analisis framing. 

Setiap media tidak terkecuali media online, memiliki frame berita masing-

masing pada penulisan beritanya yang akan berpengaruh terhadap arah 

pemberitaan. Media memiliki dampak yang luas bagi setiap pemberitaannya. 

Tidak jarang, pemberitaan di sebuah media dapat menggiring opini publik, sama 

seperti apa yang dikonstruksikan oleh media. 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih dua media online yaitu 

Republika.co.id dan Mediaindonesia.com dimana kedua media tersebut 

memfokuskan pembahasan mengenai kabut asap yang terjadi di wilayah 

Indonesia. Republika.co.id dan Mediaindonesia.com merupakan salah satu contoh 
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portal berita online yang ada di Indonesia. Media Indonesia adalah sebuah surat 

kabar harian yang terbit di Jakarta dan sejumlah kalangan menganggap Media 

Indonesia sebagai surat kabar terbesar ketiga di Indonesia. Kini media ini selain 

bisa dinikmati lewat media cetak, namun dapat dinikmati pula lewat media online 

di www.mediaindonesia.com . Itu artinya Media Indonesia akan siap bersaing 

dengan media online lainnya yang terlebih dulu menjelajahi dunia maya seperti 

Republika Online yaitu republika.co.id yang saat ini menduduki peringkat ke-8 

dari 10 besar situs portal terbaik di Indonesia tahun 2015(sumber: 

http://unikterpopuler.blogspot.co.id/2015/07/10-situs-portal-berita-terbaik-

di.html, diakses tanggal 08 Maret 2016). 

Peneliti memilih periode waktu 08 Oktober – 05 November 2015. Surat 

kabar Republika pada waktu itu mengeluarkan cover koran yang lebih mengkritik 

pemerintah dalam penanganan kabut asap dan pada tanggal tersebut juga 

merupakan puncak pertengahan dari bencana kabut asap yang makin hari makin 

parah. Cover yang didepannya tergambar oleh anak sekolah yang mengendarai 

sebuah sepeda dan terdapat beberapa tulisan namun kabur dan tidak dapat terbaca 

yang disebabkan oleh adanya kabut asap tersebut. Oleh karena itu, peneliti 

melakukan penelitian dan mengambil kurun waktu kurang lebih satu bulan 

sebagai cakupan pemilihan berita di kedua media online tersebut dan memilih 

Media Indonesia sebagai perbandingan dari kedua media itu. 

1.2 Rumusan Masalah 
 
 Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat menarik rumusan 

masalah berupa ”Bagaimanakonstruksi pemberitaan kabut asap pada rubrik media 

online Republika.co.id dan Mediaindonesia.com periode 08 Oktober – 05 
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November 2015?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konstruksi pemberitaan 

kabut asap pada rubrik media online Republika.co.id dan Mediaindonesia.com 

periode 08 Oktober – 05 November 2015. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, manfaat, 

pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana bentuk framing pemberitaan 

media online di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan masukan dan bermanfaat bagi para jurnalis media online. 

1.4.2 Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, 

memperluas, dan memperkaya pengetahuan dalam bidang Ilmu Komunikasi 

serta berguna bagi pengembangan Ilmu Komunikasi khususnya bidang 

Jurnalistik mengenai framing dalam pemberitaan. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi khususnya bagi para 

mahasiswa Ilmu Komunikasi yang mengadakan penelitian sejenis. 

 

 


