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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Dalam sebuah realita kejadian sosial yang menarik adalah bagaimana 

sebuah media dapat mengkonstruksi realitas tersebut kedalam karya yang bisa 

dimaknai dengan baik  dan tepat oleh audience-nya, seperti sebuah realita bencana 

alam meletusnya gunung Sinabung dan Kelud yang menimbulkan beberapa angle 

yang menarik dari sudut pandang media untuk di share ke audience. Audience 

dalam hal ini bisa semua masyarakat yang membaca atau melihat konstruksi media 

tersebut yang pada akhirnya menunjukkan ke prihatinan terkait korban-korban 

letusan kedua gunung tersebut, keprihatinan tersebut juga dapat di maknai sebagai 

sebuah kritik untuk pemerintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang di 

kembangkan oleh Ebta Setyawan (2012-2019), kritik adalah kecaman atau 

tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap 

suatu hasil karya, pendapat dan sebagainya. Berdasarkan pengertian di atas kritik 

merupakan catatan penilaian atau tanggapan terhadap suatu karya. Kritik harus 

dibedakan dengan mengecam, mencaci dan menjelek-jelekkan, ingat pengertian 

dasar kritik adalah menilai. Menilai harus objektif. Tujuan akhir kritik adalah agar 

pencipta karya atau produk dapat meningkatkan mutu karyanya dikemudian hari. 

Dalam kasus ini hal yang menarik ialah peneliti melihat adanya fenomena 

yang sekiranya layak untuk di teliti, pesan kritik biasanya di sampaikan untuk 

mengkritisi kubu atau golongan tertentu (lawan), namun disini peneliti ingin 
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mengetahui media yang mengkritisi dari instansinya sendiri seperti LKBN Antara 

sebagai media massa yang mengkritisi pemerintahan,  

Kritik disampaikan agar orang yang dikritik dapat mengubah perilaku atau 

menciptakan karya yang lebih baik. Kritik membangun yang santun adalah kritik 

yang disampaikan bukan untuk menyerang orang, melainkan untuk menilai suatu 

karya. Sekali lagi yang dinilai adalah karya bukan penciptanya. Gunakan bahasa 

yang tidak menyakitkan hati (kasar), tetapi tetap terkesan lugas, tegas, dan santun. 

Kritikus modern mencakup kaum profesi atau amatir yang secara teratur 

memberikan pendapat atau menginterpretasikan seni pentas atau karya lain (seperti 

karya seniman, ilmuwan, musisi atau aktor) dan biasanya, menerbitkan pengamatan 

mereka, seperti di jurnal ilmiah atau karya visual lainnya. Kaum kritikus banyak 

jumlahnya di berbagai bidang, termasuk kritikus seni, musik, film, teater atau 

sandiwara, rumah makan dan penerbitan ilmiah, seperti yang dilakukan oleh 

fotografer dalam buku Sinabung Kelud Calling yang membuat sebuah karya foto 

yang dikemas dalam sebuah buku dan peneliti menemukan kritik pemerintahan 

terkait bencana alam Sinabung dan Kelud.  

Pada peristiwa meletusnya Gunung Sinabung tersebut tentu banyak media 

yang meliput untuk mendapatkan berita terkini dan perkembangan kondisi saat itu 

serta untuk mengabadikan sejarah bencana alam yang terjadi. Salah satunya adalah 

Galeri Antara. Antara adalah lembaga yang di dirikan oleh empat wartawan muda 

Adam Malik, AM. Sipahoetar, Pandoe Kartawigoena, dan Soemanang yang di 

dirikan pada tahun 13 Desember 1937 terletak di Jakarta. Antara menjadi kantor 

berita resmi Negara dengan nama Lembaga Kantor Berita Antara yang berada 
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langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Dalam keputusan Presiden nomor 

307 tahun 1962. Tertanggal 24 September 1962 nama Antara di ubah menjadi 

Lembaga Kantor Berita Antara. Galery Antara berhasil menerbitkan buku Sinabung 

Calling Kelud yang merekam kejadian bencana alam gunung meletus yang ada di 

sinabung dan kelud, buku tersebut di kuratori oleh Oscar Motuloh.  

Melalui 61 Fotografer dari media internasional seperi Reuters, EPA, AFP, 

Nasional Geografi, Antara, maupun media lokal, peneliti menemukan adanya pesan 

kritik kepada pemerintah yang disampaikan oleh fotografer. Hal tersebut tentunya 

berisi tanda-tanda yang disusun untuk menyampaikan pesan yang ingin 

disampaikan oleh fotografer tekait peritiwa bencana alam dan unsur pesan kritik 

kepada pemerintah. Dalam kasus ini bagaimana sebuah tanda disusun untuk 

menunjukan wacana kritik terhadap pemerintah 

Di sisi lain peneliti ingin membuktikan bahwa media yang didirikan dan di 

bawahi langsung oleh pemerintah dapat berjalan sesuai etika dan kode etik 

jurnalistik dan bersifat netral tidak memihak dikubu manapun atau ada campur 

tangan dengan pemerintah, dengan cara  melakukan penelitian pada foto yang di 

hasilkan oleh fotografer  di buku Sinabung Kelud Calling, dengan fokus kritik 

untuk pemerintahan 

Karya foto atau fotografi yang dihasilkan menceritakan tentang gambaran 

sosial dari dampak bencana letusan gunung Sinabung dan Kelud bagi masyarakat 

sekitar, yang dimana oleh pemiliknya dibiarkan begitu saja paska meletusnya 

Gunung Sinabung dan ditinggalkan oleh pemiliknya hingga status Gunung 
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Sinabung sudah mulai aman. Foto lain yang menggambarkan tentang dampak 

bencana letusan Gunung Sinabung, mulai dari kerusakan pemukiman, infrastruktur 

umum, kerugian ekonomi, social, dan pertanian masyarakat sekitaran daerah yang 

terkena erupsi letusan Gunung Sinabung. 

Dalam perkembangan konsepnya, gambar dapat diartikan sebagai sarana 

menghadirkan kemiripan seperti yang diungkapkan Ching,(dalam Syakir, 2007:4) 

berpendapat bahwa menggambar adalah suatu usaha untuk menghasilkan 

kemiripan atau menyajikan suatu bentuk objek, dengan menarik garis demi garis di 

atas suatu permukaan medium. Lebih lanjut, gambar juga merupakan sarana 

ekspresi terhadap realita, seperti apa yang diungkapkan oleh Da Vinci dalam 

(Syakir, 2007:4) menggambar adalah dalam rangka mengungkap realita menurut 

kesadaran baru sehingga mampu membuka cakrawala baru bagi masyarakat. 

Dengan demikian gambar yang dihasilkan dapat bermuatan konseptual atau muatan 

nilai-nilai pribadi sebagai refleksi realita yang diungkapkan dengan garis baik 

secara realis maupun imajinatif. Dalam hal ini, unsur garis sangat penting sebagai 

media ungkap yang efektif dan efisien sebagai bentuk pengucapan isi dan perasaan 

manusia serta memberikan kesan gerak/ritme dan menciptakan kontur 

Peneliti tertarik untuk meneliti tema permasalahan tersebut karena peneliti 

menilai bahwa dalam karya para fotografi di dalam buku Sinabung Kelud Calling 

tersebut memiliki makna yang mendalam di balik frame per frame dalam 

penggambaran bencana alam baik Sinabung maupun Kelud. Peneliti menggunakan 

analisis semiotika dalam mengidentifikasi makna yang nampak dan tersembunyi 

dalam setiap foto tersebut. Peneliti memiliki asumsi bahwasanya karya fotografi 
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tersebut sebagai kritik terhadap pemerintahan yang mengungkapkan sebuah kondisi 

masyarakat di Sinabung dan kelud yang terkait wacana pemerintah sebagai pelaku 

utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya melalui pemerataan 

dari segala sisi baik pendidikan, ekonomi, politik, social, agama, bahkan pasca 

bencana.  

Berangkat dari gambaran tersebut, maka sesuai dengan konsep yang peneliti 

kutip dari (Eriyanto, 2001:67) bahwa  media dan interaksinya dengan khalayak 

menjadi begitu penting untuk selalu dikritisi. Media dalam praktiknya adalah ruang 

di mana ideologi dipertarungkan untuk mendapatkan tempat dalam benak khalayak. 

Siapa yang bertarung dalam kehidupan media menjadi penting untuk dilihat 

kekuasaannya. Dengan kata lain, media tidak saja sekedar sebuah saluran 

komunikasi akan tetapi juga sebagai sebuah institusi yang telah menjadi bagian dari 

masyarakat dengan pertarungan ideologi di dalamnya 

Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan analisis semiotika Roland 

Barthes menurut Wibowo (2013:21) fokus perhatian Barthes lebih tertuju kepada 

gagasan tentang signifikasi dua tahap. Signifikasi tahap pertama merupakan 

hubungan antara signifier (penanda) dan signified (petanda) di dalam sebuah tanda 

terhadap realitas eksternal. Barthes menyebutnya sebagai denotasi, yaitu makna 

paling nyata dari tanda. Lalu saat tanda bertemu dengan emosi audiens serta nilai-

nilai kebudayaan disebut konotasi pada signifikasi tahap kedua. Dengan kata lain, 

denotasi adalah apa yang digambarkan tanda terhadap sebuah objek, sedangkan 

konotasi adalah bagaimana menggambarkannya 
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Dikutip penliti dari (Sobur, 2009:76) Rolland Barthes memberikan 

penawaran dalam sebuah analisis makna. Ia mengajukan tiga macam makna, yaitu 

makan denotatif, makna konotatif, dan mitos. Makna denotatif adalah suatu model 

pemaknaan dengan melihat makna teks secara apa adanya. Makna konotatif adalah 

makna lapis kedua yang diberikan pada teks dengan mengacu pada makna yang 

dikehendaki oleh pengarang, sehingga bukan lagi berupa makna kata asli. Dan 

mitos adalah tahap akhir dari teks ketika ia sudah berada dan bercampur dengan 

pemahaman masyarakat luas. Dalam tahapan makna ini, teks mampu membentuk 

pola pikir dan pola tingkah laku masyarakat. 

I.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana makna kritik 

pemerintahan dalam buku “Sinabung Kelud Calling” penerbit Galery Antara? 

I.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan makna kritik pemerintahan 

dalam buku “Sinabung Kelud Calling” penerbit Galery Antara 

I.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis 

maupun akademis sebagai berikut: 

1.4.1. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada masyarakat terutama mengenai makna kritik pemerintahan dalam sebuah 

karya fotografi 
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1.4.2. Manfaat Akademis 

Menambah perbendaharaan literatur dan bahan kajian ilmu komunikasi 

khususnya mengenai makna kritik yang disajikan dalam nilai tanda pada foto atau 

gambar. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya di bidang ilmu komunikasi dengan tema yang sama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


