
 

 1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Komunikasi merupakan sebuah proses untuk menyampaikan suatu pesan 

tertentu, salah satu caranya yakni dalam bentuk visual. Hal ini menjadikan 

banyaknya media yang berperan sebagai perantaranya. Foto adalah salah satu 

medium untuk menyampaikan sebuah pesan visual yang tersirat maupun 

tersurat. Menurut Messaris, sebuah foto tidak hanya mempresentasikan sebuah 

visual objek yang diproduksi, melainkan mengandung pesan tertentu.1 Foto 

merupakan bentuk analogi mekanis atas realitas yang membuat foto tampil 

sebagai satu-satunya medium secara eksklusif terberi dan terpenuhi sebagai 

pesan tertunjukkan (denotated message).2 Sementara itu, dalam hubungan 

antara foto dan kata-kata, foto perlu diinterpretasikan melalui teks yang ikut 

serta dalam perannya. Foto merupakan hal yang tak terbantah sebagai bukti, 

namun menjadi lemah apabila tidak ada makna oleh kata-kata yang 

mengikutinya.3 

Salah satu media penyampai pesan yang menampilkan medium fotografi 

sebagai alat informasi adalah media massa yang berbentuk harian atau surat 

kabar.4 Adanya foto di media massa menjadi penting karena dapat memberikan 

informasi kepada masyarakat yang sedang maupun tidak berada di lokasi. Foto 

 
1 Seno Gumira Ajidarma, Kisah Mata: Fotografi antara Dua Subjek: Perbincangan tentang Ada, 

Galangpress, Yogyakarta, hlm.27. 

2 Ibid., hlm.27. 

3 Ibid., hlm.29. 

4 Rita Gani & Ratri Rizki Kusumalestari, Jurnalistik Foto Suatu Pengantar, Simbiosa Rekatama Media, 

Bandung, 2013, hlm.60. 
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tersebut biasa disebut dengan foto jurnalistik. Taufan Wijaya mengatakan 

bahwa, “Foto jurnalistik adalah sajian visual yang mengantarkan sebuah 

peristiwa bernilai berita dari tempat berbeda kepada pembaca sehingga mereka 

seolah-olah menyaksikan layaknya sedang berada di tempat kejadian.”5 

Pada perannya, foto jurnalistik yang disajikan dalam suatu media erat 

kaitannya dengan fenomena alam, sosial, politik, maupun budaya. Tidak lepas 

dari itu, fenomena bencana alam yang kerap kali terjadi di Indonesia juga 

menjadi isu yang relevan untuk dibahas. Bencana alam sendiri termasuk dalam 

salah satu bentuk perfect media event karena mengandung nilai berita yang 

tinggi, demikian yang diutarakan oleh Bolduc, “From the journalistic point of 

view, a natural disaster has all the ingredients for the perfect media event 

(especially for the electronic media). It’s a brief, spectacular, often mysterious, 

action-oriented, and portrays human suffering and courage.”6 

Sementara itu, definisi bencana sendiri, menurut Undang-undang Nomor 

24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian 

peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam 

maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak 

psikologis.7 Sepanjang tahun 2018, dari data yang dihimpun oleh Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan bahwa jumlah 

bencana yang terjadi yakni sebanyak 2.426. Sejumlah 2.350 merupakan 

 
5Taufan Wijaya, Foto Jurnalistik. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. xi. 

6Hermin Indah Wahyuni, Kecenderungan “Framing” Media Massa Indonesia dalam Meliput Bencana 

Sebagai Media Event. Yogyakarta, 2007, hlm. 5.  

7Diakses dari https://bnpb.go.id//definisi-bencana pada 31 Januari 2019, pukul 08:42 WIB. 

https://bnpb.go.id/definisi-bencana


 

 3 

bencana hidrometeorologi seperti longsor, banjir, serta angin puting beliung. 

Sisanya berupa bencana geologi yakni tsunami dan gempa bumi.8 Di dalam hal 

ini, bencana merupakan salah satu oddity atau yang menunjuk pada peristiwa 

yang tidak biasa. Salah satu bencana yang terbesar dan terparah dalam 

kaleidoskop tahun 2018 adalah bencana alam gempa bumi, tsunami dan 

likuifaksi yang melanda Palu pada medio bulan September silam, tidak hanya 

di Indonesia saja, melainkan seluruh dunia.9  

Menurut IDN Times, tanggal 28 September 2018 akan selalu dikenang 

oleh publik tanah air karena musibah gempa bumi dan tsunami yang melanda 

kota Palu dan sekitarnya. Tercatat 2.000 lebih nyawa terenggut atas musibah 

yang terjadi di bagian barat pantai pulau Sulawesi.10 Publikasi nasional 

maupun internasional menjadi sorotan utama dalam sebuah tataran komunikasi 

massa. Melalui publikasi media, segala aspek pemberitaan dapat tersalurkan 

kepada khalayak. Bencana yang mengundang perhatian dunia ini sontak 

membuat para negara sahabat simpati. Melalui media, berita ini tersebar luas 

dan menelurkan bantuan-bantuan medis hingga logistik. Hal ini memantik 

perhatian masyarakat karena dampak bencana tersebut berpengaruh besar 

terhadap resiko yang ada. Faktor pendidikan, ekonomi, sarana dan prasarana 

pada fasilitas publik merupakan di antaranya.11 Masyarakat tentu sangat peduli 

 
8 Diakses darihttps://tirto.id/2018-tahun-bencana-mematikan-di-indonesia-bagaimana-pemulihannya-

dcoxpada 31 Januari 2019, pukul 08:54 WIB. 

9Diakses dari https://wtop.com/world/2018/11/10-of-the-deadliest-natural-disasters-in-2018/ pada 12 

Agustus 2019, pukul 07:32 WIB. 

10Diakses dari https://www.idntimes.com/hype/viral/rahul-fahry/bencana-alam-terparah-yang-terjadi-

sepanjang-tahun/fullpada 31 Januari 2019, pukul 09:05. 

11Betty Gama. Representasi Jurnalisme Bencana dalam Perspektif Ranah Publik. Jurnal Semai Komunikasi. 

Vol.1 No.2, 2011, hlm. 164.  

https://tirto.id/2018-tahun-bencana-mematikan-di-indonesia-bagaimana-pemulihannya-dcox
https://tirto.id/2018-tahun-bencana-mematikan-di-indonesia-bagaimana-pemulihannya-dcox
https://www.idntimes.com/hype/viral/rahul-fahry/bencana-alam-terparah-yang-terjadi-sepanjang-tahun/full
https://www.idntimes.com/hype/viral/rahul-fahry/bencana-alam-terparah-yang-terjadi-sepanjang-tahun/full
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dengan liputan yang ada di media massa yang menjadi poros utama dalam 

pemberitaan.  

Ketika sebuah bencana terjadi, masyarakat memiliki keingintahuan 

tinggi tentang berbagai hal mengenai bencana tersebut, mulai dari penyebab, 

kronologi, kerugian, jumlah korban, dampak secara global, penanggulangan, 

dan lain sebagainya. Sebuah ketidakpastian akan berita bencana alam yang 

dipublikasi menyeruak tatkala masyarakat semakin mencari. Kebutuhan 

informasi yang meningkat tajam ini menyebabkan liputan bencana di media 

massa semakin tinggi pula. Pada posisi ini, media memegang kuasa besar 

karena masyarakat menggantungkan sumber informasi mengenai bencana dari 

media.12 Sayangnya, potensi kuasa yang besar ini kurang dimanfaatkan dengan 

baik oleh media Indonesia. Alih-alih memberikan support system dan publikasi 

mengenai penanggulangan bencana secara apik, justru media Indonesia masih 

menunjukkan euforia saat memberitakan bencana.  

Eksploitasi bencana sebagai ‘kisah satir yang menghibur’ serta berbagai 

praktik dramatisasi demi kepentingan akumulasi modal semata masih 

diterapkan. Dalam kacamata bisnis media, bencana merupakan ‘blessing in 

disguise’ yang menjadi sumber informasi tanpa henti dan tak pernah kering 

dengan kandungan nilai berita tinggi.13 Dalam hal ini, eksploitasi terhadap 

korban yang seringkali dimunculkan adalah untuk mengejar drama, bukan 

karena ketidaktahuan tentang etika peliputan.14 Beberapa di antaranya ‘masih’ 

mengandung foto yang melanggar etika jurnalistik seperti memperlihatkan raut 

 
12Muzayin Nazaruddin, Jurnalisme Bencana di Indonesia, Setelah Sepuluh Tahun. Vol.10, No.1, hlm. 80. 

13Ibid., hlm. 80. 

14Di akses dari http://www.remotivi.or.id/amatan/32/Jurnalisme-Bencana:-Tugas-Suci,-Praktik-Cemar, 26 

Maret 2019, pukul 21.34 WIB. 
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wajah kesedihan atau bahkan darah di tubuh korban. Sentuhan humanis kurang 

begitu dirasakan ketika hanya menampilkan puing-puing rumah dan bangunan 

yang berada dalam bingkai. Peristiwa heroik yang dilakukan oleh tim Badan 

Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/BASARNAS), tentara, relawan, 

atau bahkan tim Palang Merah Indonesia (PMI) menjadi potret yang menjual 

ketika bisa membuat masyarakat berempati. Berbeda dengan media 

internasional yakni Le Monde, melalui foto dari Putu Sayoga, visual yang 

ditampilkan cenderung berasal dari sudut pandang yang humanis tanpa adanya 

eksploitasi korban bencana dan tersaji dalam perspektif yang positif. Di dalam 

hal ini, fotografer memiliki peran penting untuk mengambil gambar terkait 

bencana alam yang telah terjadi. Demikian yang dilakukan oleh Putu Sayoga, 

seorang fotografer independen yang berasal dari Bali, Indonesia. Ia berhasil 

menangkap momen pada saat pasca bencana alam yang terjadi di Palu dan 

dipublikasikan oleh harian terkemuka di Prancis yakni Le Monde. 

Susan Sontag menuturkan bahwa “To photograph is to appropriate the 

thing photographed. It means putting oneself into a certain relation to the 

world that feels like knowledge—and, therefore, like power”.15 Definisi 

tersebut menjelaskan bahwa memotret berarti menyesuaikan hal yang di foto 

atau dapat menempatkan diri ke dalam hubungan tertentu dengan dunia yang 

terasa seperti pengetahuan— dan, karenanya, hal ini seperti kekuatan. 

Kekuatan foto menjadi aspek penting ketika berdampak kepada pengamat 

maupun orang yang melihat foto tersebut, terlebih foto jurnalistik. 

 
15 Susan Sontag, On Photography, RosettaBooks LLC, New York, 2005, hlm.11. 
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Pengetahuan yang dimiliki oleh fotografer tentu berpengaruh terhadap 

foto yang akan dihasilkan. Pentingnya pemahaman fotografer saat membaca 

situasi dalam suatu peristiwa juga menjadi unsur pendukung terciptanya foto 

yang bermakna. Ilmu pengetahuan terkait bencana alam terangkum dalam 

mindset seorang fotografer yang akan mengeksekusi sebuah produk foto 

jurnalistik. Pada buku “Kisah Mata”, Seno Gumira Ajidarma menuliskan 

bahwa gambar-gambar yang dihasilkan oleh manusia, termasuk foto, 

merupakan suatu bagian dari keberaksaraan visual.16 Foto menjadi bagian dari 

tata cara dalam memahami sebuah bentuk media visual. Pada konteks ini, 

fotografer berperan sebagai komunikator yang tak hanya menyampaikan pesan 

tertulis pada caption yang ada, namun juga melalui teknik dalam aspek 

fotografi seperti pengaturan komposisi, pencahayaan, pengambilan angle yang 

dipadukan dengan elemen visual serta dikombinasikan dengan relasi simbol 

yang melekat di dalamnya. Upaya ini dilakukan agar menghasilkan makna 

tertentu dalam sebuah visual yang diwujudkan pada foto bencana alam 

tersebut. Melalui foto, Putu Sayoga mengkonstruksikan makna terkait 

kebencanaan yang dapat memunculkan sebuah potensi perubahan sosial 

dengan pendekatan positif.  

Foto-foto yang dieksekusi oleh Putu Sayoga menyodorkan sebuah 

perspektif bahwasannya peliputan terkait bencana alam tidak semata-mata 

terfokus pada korban dangan sisi kesedihan dan penderitaan, namun lebih 

menonjolkan sisi-sisi kemanusiaan yang tercermin di dalamnya. Selain itu, 

Putu Sayoga juga tidak hanya menampilkan foto tentang kerusakan 

 
16 Kisah Mata, Op. Cit., hlm.26 
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infrastruktur berupa runtuhan bangunan yang ada, namun juga memperlihatkan 

ekspresi yang tersirat pada korban bencana dengan tetap memperhatikan etika 

jurnalistik yang berlaku. Putu Sayoga yang notabene bukan seorang fotografer 

tetap pada sebuah perusahaan media dapat membingkai secara apik dengan 

mengonstruksi realita yang ada. Hal ini yang menjadikan peneliti tertarik untuk 

meneliti lebih dalam terkait makna dari foto bencana karya Putu Sayoga yang 

dipublikasikan oleh harian Le Monde dengan menggunakan teori semiotika 

yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya. 

1.2.Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang, 

maka yang akan menjadi poin dalam penelitian ini adalah: Apa makna dari 

simbol-simbol yang terkandung dalam foto jurnalistik bencana alam di Palu 

oleh Putu Sayoga di Harian Le Monde Prancis Edisi 7-9 Oktober 2018? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membongkar apa makna dari simbol-

simbol yang terkandung dalam foto jurnalistik bencana alam di Palu pada karya 

Putu Sayoga di harian Le Monde Prancis edisi 7-9 Oktober 2018. 
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1.4. Signifikansi Penelitian 

Pada kegiatan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

dalam ranah akademis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini 

yakni sebagai berikut: 

1.4.1. Secara Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wacana 

dalam kajian analisis semiotik pada karya fotografi. Selain itu dapat 

menjadi sumber rujukan ilmiah dalam kajian Ilmu Komunikasi, 

khususnya pada konteks fotografi jurnalistik bencana alam. 

1.4.2. Secara Praktis 

Dalam praktiknya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi para fotografer atau para pecinta fotografi dalam 

mengeksekusi foto jurnalistik bencana alam serta meningkatkan 

kepekaan terhadap simbol-simbol yang ada dalam sebuah karya 

foto. Selain itu juga dijadikan sebagai bahan dalam mengkaji literasi 

visual pada kajian yang memproduksi teks visual berdasarkan hasil 

penelitian nantinya. 
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