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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

 

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia 

sudah berlangsung lebih dari enam bulan sejak Maret hingga Oktober 

2015. Asap yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan ini menimbulkan 

kerugian dari sisi materi maupun non-materi. Dampaknya pun meluas, tak 

hanya di beberapa daerah seperti Sumatra dan Kalimantan yang hutan 

serta lahannya terbakar, namun asapnya menyebar ke daerah lain hingga 

negara tetangga.  

Berbagai percobaan memadamkan kobaran api ini dilakukan mulai 

memakai pemadam kebakaran di darat, menyemprotkan air melalui udara, 

hingga memakai teknologi modifikasi cuaca agar hujan. Namun beberapa 

upaya tersebut belum bisa memberikan efek berarti terhadap berkurangnya 

asap. Kebakaran hutan dan lahan pun semakin menjadi akibat efek El Nino 

yang terjadi. Musim kemarau yang menjadi lebih panjang memperparah 

kondisi tersebut. 

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang oleh media sering 

disebut sebagai bencana asap ini sudah berpuluh-puluh tahun terjadi 

terutama di Sumatra dan Kalimantan. Bencana asap ini seharusnya bisa 

dihindari dengan penanganan serius terhadap para pembakar lahan. Baik 

dari media sosial seperti Facebook, Blackberry Messenger (BBM), 
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Twitter, dan berbagai tulisan opini masyarakat bahkan citizen journalist 

dari korban bencana asap sudah banyak disampaikan kepada pemerintah.  

Beragam pemberitaan tentang asap di media massa seolah belum 

bisa membuat pemerintah bergerak cepat menangani bencana asap terbesar 

ini. Media justru seolah-olah terkesan ikut-ikutan diam dan tak konsisten 

dalam memberitakan bencana asap. Berita yang diinformasikan selalu 

berkisar perkembangan asap dan kondisi terbaru udara di daerah yang 

terdampak asap. Bahkan, sempat ramai di berbagai pemberitaan dan media 

sosial foto Presiden Joko Widodo yang mengunjungi salahsatu suku anak 

dalam di Sumatra. Berbagai tanggapan positif ataupun negatif tentang 

kunjungan presiden meramaikan jagat dunia maya. Namun ternyata, media 

banyak yang tertarik dengan berita kunjungan presiden ini, bukan berfokus 

pada bagaimana bencana asap ini diselesaikan. 

Harian Republika berani tampil beda. Pada 8 Oktober 2015, 

Republika menerbitkan korannya dalam bentuk tampilan depan tertutup 

asap. Dalam pengakuan Pemimpin Redaksi Republika, Nasihin Masha di 

beberapa media daring, Republika memberikan simpati terdalamnya 

terhadap bencana asap yang melanda Sumatra dan Kalimantan serta 

beberapa daerah lain di Indonesia. Melalui perwajahan depan itulah, 

Republika ingin memberikan pengalaman kepada pembacanya bagaimana 

membaca koran ditengah asap. 
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Gambar 1: Tampilan depan Republika pada edisi 8 Oktober 2015. (sumber: 
epaper.Republika.co.id) 

 

Inovasi yang dikeluarkan oleh Republika menggugah hati banyak 

orang. Foto tampilan depan itupun bermunculan di banyak media sosial 

memberikan dukungan kepada Republika. Peneliti berasumsi, tampilan 

depan Republika pada edisi 8 Oktober 2015 tersebut merupakan puncak 

akumulasi kekesalan redaksi terhadap pemerintah karena lambannya 
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penyelesaian bencana asap. Padahal, di edisi yang sama di halaman depan 

terdapat berita harga solar yang turun diikuti foto Presiden memimpin 

rapat, seolah-olah menunjukkan bahwa pencitraan dan informasi tentang 

harga solar yang turun tidak lebih penting dibandingkan jutaan nyawa 

yang terancam akibat bencana kabut asap yang tak kunjung usai. Laswell 

dalam Nurudin (2007) mengatakan, fungsi media salahsatunya adalah 

pengawasan. Republika melakukan fungsi pengawasan kepada pemerintah 

melalui pemberitaan ini. 

 Keberanian Republika untuk menerbitkan tampilan depan 

penuh dengan asap membuat beberapa media massa mulai berani membuat 

berita yang kritis kepada pemerintah. Beberapa media daring 

memberitakan ulang mengenai tampilan depan Republika yang tertutup 

asap. Beberapa media televisi pun memberitakan berita asap dengan 

menayangkan visual di studio penuh dengan asap, mulai dari tvOne hingga 

Metro TV menyajikan berita bencana asap dengan visual serupa. Desakan 

publik terhadap penanganan bencana asap juga semakin meluas melalui 

media sosial, tak lupa pujian serta dukungan dari masyarakat untuk 

Republika untuk terus berani kritis dan berpihak kepada kepentingan 

masyarakat.  

Kepada Rappler.com (8/10), Nasihin Masha ingin membangun 

empati masyarakat untuk ikut merasakan dampaknya asap walaupun 

secara virtual. Wakil Pemimpin Redaksi Republika, Irfan Junaidi saat 

diwawancarai Kompas (10/10) juga berkata demikian. Redaksinya selama 
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satu bulan penuh menerbitkan produk-produk jurnalistiknya yang terkait 

dengan bencana asap. Pemberitaan yang masif tentang asap diharapkan 

dapat menggugah dan mempercepat kerja pemerintah dalam 

menyelesaikan bencana asap ini. “Semua berita menjadi susah dibaca saat 

tertutup asap” menjadi pesan utama yang disampaikan oleh Republika 

kepada masyarakat. Republika sudah menjadi trigger atau pemicu bagi 

media-media lain untuk mendorong penyelesaian bencana asap. 

Pemberitaan tentang asap yang dilakukan oleh Republika sudah 

pasti punya maksud tertentu. Dalam redaksi sudah tentu ada proses yang 

dinamakan rapat redaksi. Di dalam rapat inilah akan diputuskan berita apa 

yang akan diterbitkan. Eriyanto (2012) menyebut, analisis wacana 

paradigma kritis menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada 

proses produksi dan reproduksi makna. Proses tersebut berlangsung saat 

pencarian berita hingga rapat redaksi memutuskan menerbitkan berita 

tersebut. Dalam rapat tersebut, ada wartawan lapangan dan redaktur yang 

saling berdebat kenapa berita ini laik terbit. Wartawan dan media massa 

kata Eriyanto (2012) dalam paradigma kritis dipertanyakan posisinya 

dalam keseluruhan struktur dan kekuatan sosial pada masyarakat yang 

akhirnya mempengaruhi berita. Jelas bahwa keadaan sosial masyarakat 

akan mempengaruhi kognisi sosial para wartawan dan redaktur dalam 

media massa itu sendiri, sehingga akan mempengaruhi isi berita yang 

diterbitkan. 
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Media massa sendiri adalah saluran produksi dan distribusi konten 

simbolis (Tamburaka, 2013:13). Berger dan Luckmann dalam Tamburaka 

(2013) menggambarkan sirkulasi informasi yang cepat dan luas pada 

media menyebabkan konstruksi sosial berlangsung dengan cepat dan 

merata. Lebih lanjut, McQuail (2012) menyebut realitas sosial harus dibuat 

dan diberikan makna (ditafsirkan) oleh aktor manusia. Agar realitas sosial 

tersebut dapat terbentuk dengan cepat dan luas, maka media massa punya 

peranan yang penting. 

Ini sesuai dengan pernyataan dari Pemimpin serta Wakil Pemimpin 

Redaksi Republika yang menerbitkan berita tentang bencana asap dan 

puncaknya terbitnya perwajahan depan Republika penuh dengan asap pada 

8 Oktober 2015. Dengan demikian, peneliti berasumsi Republika 

melakukan konstruksi pada pemberitaan bencana asap agar dapat 

mempengaruhi masyarakat secepat dan seluas mungkin. 

1.2.  Rumusan Masalah 

 

Dari latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana wacana teks dalam pemberitaan tentang bencana nasional asap 

di Harian Republika edisi 1 Agustus-8 Oktober 2015? 

2. Bagaimana kognisi sosial dan analisis sosial yang terdapat dalam 

pemberitaan tentang bencana nasional asap di Harian Republika edisi 1 

Agustus-8 Oktober 2015? 

 

 



7 
 

 

1.3.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui wacana teks yang dikonstruksi oleh media 

dalam pemberitaan tentang bencana nasional asap di Harian Republika 

edisi 1 Agustus-8 Oktober 2015. 

2. Untuk mengetahui kognisi sosial dan analisis sosial yang terdapat 

dalam pemberitaan tentang bencana nasional asap di Harian Republika 

edisi 1 Agustus-8 Oktober 2015. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Memberikan kontribusi bagi perkembangan dunia jurnalistik dan studi 

media dalam hal konstruksi media.  

b. Manfaat Praktis 

Khalayak dapat mengetahui bagaimana pemberitaan tentang bencana asap 

dikonstruksi oleh Republika. 

 

 


