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Abstract
Indonesia lies at the meeting of three major tectonic plates of the world, the Eurasian Plate, IndoAustralian, and the Pacific so that Indonesia has a high potential for disaster. In fact, the United Nations
also states that Indonesia is the world's most disaster-prone country. Indonesia has high potential to
encounter natural disasters such as floods. It should involve the attention of the public and the
government in taking care of the environment. Media has important duties to educate and socialize
environmental issues to the public since they play the significant role in educating and supervising social
conditions within the country. Media is easier to disseminate the message more widely to the public
through online media in the digital era as it is today. Meanwhile, people also could consume a wide
selection of messages from various media channels. Ultimately, online media becomes an extension of
mainstream media to reach more diverse audience. Besides, there is also citizen journalism as an
alternative media that also struggles with environmental issues. This study tries to show how the
characteristics of mainstream online media and citizen journalism as an alternative media in carrying out
their functions with environmental news. Features of the news analyzed by looking at each framing. The
subject of this research is the news that exists in each mainstream online media and citizen journalism.
They were analyzed using the Framing Approach, especially the Robert N. Entman Model. The results of
this study indicate that news on mainstream online media tends to package environmental news to carry
out surveillance function. Meanwhile, citizen journalism tends to lead transmission of the social heritage
service by giving the educational content of environmental care to their audience.
Keywords: Citizen Journalism, Environmental Journalism, Framing Analysis, Online Media.

Abstrak
Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yakni Lempeng Eurasia, IndoAustralia, dan Pasifik sehingga Indonesia memiliki potensi mengalami bencana yang tinggi. Bahkan,
Perserikatan Bangsa-Bangsa turut menasbihkan Indonesia sebagai negara di dunia yang paling rawan
akan bencana. Berbagai bencana dapat terjadi di Indonesia, namun bencana alam, terutama banjir-lah
yang cenderung berpotensi tinggi. Terjadinya bencana tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan
pemerintah dalam merawat lingkungan. Sebagai pemegang peran penting dalam mengedukasi dan
mengawasi kondisi sosial dalam suatu negara, media turut mengemban tugas penting untuk
mengedukasi dan menyosialisasikan isu lingkungan kepada masyarakat. Di era digital seperti saat ini,
media lebih memiliki jalan untuk mendiseminasikan pesannya secara lebih luas kepada masyarakat
melalui media online. Sementara, masyarakat pun memiliki kesempatan untuk mengonsumsi aneka
pilihan pesan dari berbagai kanal media. Pada akhirnya, media online menjadi perpanjangan media arus
utama untuk menjangkau audiens yang lebih beragam. Selain itu, hadir pula jurnalisme warga sebagai
media alternatif yang turut berjuang pada isu lingkungan. Penelitian ini berusaha menunjukkan
bagaimana ciri khas media online arus utama maupun jurnalisme warga sebagai media alternatif dalam
menjalankan fungsinya dengan pemberitaan yang berwawasan lingkungan. Ciri khas pemberitaan
tersebut dianalisis dengan melihat pada masing-masing framing pemberitaan. Subjek penelitian ini

adalah berita-berita yang ada pada masing-masing media online arus utama dan jurnalisme warga.
Berita-berita tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan Pendekatan Framing, tepatnya Model
Robert N. Entman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan pada media online arus utama
cenderung mengemas berita lingkungan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan
jurnalisme warga cenderung berusaha memberikan upaya edukasi perawatan lingkungan terhadap
audiens-nya.
Kata Kunci: Analisis Framing, Jurnalisme Lingkungan, Jurnalisme Warga, Media Online.

PENDAHULUAN
Erupsi Vulkanik terbesar dalam sejarah modern dunia terjadi pada tahun 1883 di Indonesia, tepatnya
akibat letusan gunung Krakatau yang terletak di antara Pulau Jawa dan Sumatera. Letusan tersebut
mengakibatkan ribuan orang meninggal dan rasa kengerian di wilayah sekitarnya, bahkan hingga ke
negara-negara lain yang posisi geografisnya berdekatan. Letusan tersebut menyisakan Anak Krakatau di
area yang sama hingga tumbuh pulau kecil yang sesekali juga mengeluarkan asap tebal dan batuan ke
udara. Selanjutnya, pada tahun 2004, Indonesia juga mengalami tsunami yang disebabkan gempa di
dasar Samudera Hindia. Bencana tersebut menyebabkan 250.000 orang meninggal dunia (Kapoor,
2013).

Indonesia berada di sepanjang jalur seismik Cincin Api Pasifik yang sekaligus terletak pula pada
pertemuan tiga lempeng tektonik yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Selain itu, Indonesia
juga terbentang di daerah iklim tropis dengan dua musim. Hal tersebut lah yang mengakibatkan
terjadinya beberapa bencana secara berkala, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor,
ataupun erupsi gunung berapi. Berbagai wilayah di Indonesia memiliki potensi bencana yang berbedabeda. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah sejak lama menjadi negara yang rawan
diterpa bencana alam (Badan Nasional Penanggulangan Bencana n.d.; Indonesia Investments, 2017;
Kapoor, 2013).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mencatat bahwa tahun 2016 menjadi tahun
paling rawan bencana yang ditunjukkan dengan terjadinya 1.985 bencana alam di Indonesia dalam 10
(sepuluh) tahun terakhir. Tahun terburuk kedua adalah 2014 yang ditunjukkan dengan hadirnya 1.967
bencana. BNPB juga merilis informasi bahwa potensi bencana hidrometeorologi di Indonesia berpotensi
meningkat pada 2017. Jumlah bencana hidrometeorologi, terutama banjir, diprediksi meningkat karena
adanya anomali cuaca dan kemarau basah pada tahun 2017. Banyaknya bantaran sungai yang juga
dijadikan sebagai tempat beraktivitas oleh masyarakat menjadi pertimbangan BNPB untuk memprediksi
sedikitnya 64,7 juta jiwa terancam banjir pada tahun 2017 (Hamdi, 2016).

Selain menjadi potensi bencana terbesar di Indonesia, banjir yang selama ini telah terjadi di Indonesia
menjadi bencana yang menimbulkan korban kematian tertinggi. Hal tersebut ditunjukkan melalui rekam
jejak kebencanaan Indonesia. Banjir yang selama ini terjadi juga menjadi bencana alam terbesar yang
menyebabkan rendahnya produktifitas ekonomi negara dan menghancurkan infrastruktur negara
dengan memberikan dampak terbesar pada masyarakat Indonesia, yakni sebesar 5.069.306 jiwa (Center
for Hazards and Risk Research at Columbia University, 2005; Indonesia Investments, 2017). Rincian hal
tersebut dapat terlihat melalui tabel berikut.
Tabel 1. Profil Bencana Alam di Indonesia (1907-2004)
Bencana
Angin topan
Gempa Bumi
Banjir
Gunung Meletus

Total Kejadian
10
78
93
43

Total Korban Terdampak
19.698
1.723.756
5.069.306
981.853

Sumber: Hasil olah peneliti dari data Center for Hazards and Risk Research at Columbia University, 2005.

Berbagai wilayah di Indonesia rawan mengalami banjir secara rutin, seperti Pulau Sumatera dan Jawa.
Dalam 15 (lima belas) tahun terakhir ini, setidaknya terdapat 7 (tujuh) kali bencana banjir yang terhitung
dalam skala besar (Isnaeni, 2015; Lesmana, 2016; Nugroho, 2016). Rincian terjadinya banjir dan
penyebabnya tercatat pada tabel berikut.
Tabel 2. Catatan Bencana Banjir Terbesar di Indonesia dalam 15 (Lima Belas) Tahun Terakhir
Tahun

Bencana
banjir

2003

Banjir
Bandang
Bukit
Lawang

2006

Banjir
Bandang
Jember

2007

Banjir
Jakarta

2010

Banjir
Bandang
Wasior

2011

Banjir
Bandang
Tangse

Penyebab

Akibat

- Hujan deras memicu longsor dan banjir yang
sangat besar hingga mampu menghanyutkan
- Penggundulan hutan di Bukit
bangunan hotel dan penginapan.
Lawang, Langkat, Sumatera
- 129 orang tewas, termasuk 7 orang warga asing
Utara
yang sedang berwisata.
- Pariwisata di Bukit Lawang pun hancur.
- Luapan Sungai Denoyo dan
- 51 orang meninggal dunia dan 30 orang lainnya
Kaliputih di Jember, Jawa Timur.
mengalami luka berat.
- Penggundulan hutan di
- Warga terisolasi hingga sulit mendapatkan
Pegunungan Hyang Argopuro.
bantuan.
- Tingginya curah hujan
- Banjir setinggi hingga 3 meter.
- Kiriman air dari 13 sungai yang
- 48 orang meninggal dunia di kawasan Jakarta, 32
melintasi Jakarta
orang meninggal di kawasan Jawa Barat dan
- Sistem drainase yang buruk
Banten.
- 158 orang meninggal dan 145 orang lain
- Meluapnya sungai Batang Sala
dinyatakan hilang.
yang berhulu di Pegunungan
- Infrastruktur di Wasior hancur, seperti jembatan,
Wondiwoy, Wasior, Papua Barat
rumah ibadah, lapangan udara, dan rumah sakit.
- Pengerusakan hutan di Wasior.
- Warga mengungsi ke Manokwari dan Nabire.
- 24 orang meninggal dunia karena terbawa
- Penggundulan hutan
gelombang besar yang di dalamnya terdapat
menyebabkan semua air
ratusan log kayu hasil penebangan liar di hutantertampung di sungai sekitar
hutan sekitar Tangse.
Tangse selama 4 hari 4 malam.
- Infrastruktur rusak berat.

2013

2014

Banjir
Jakarta

- Berubahnya ruang terbuka
hijau di Jakarta menjadi
kawasan pembangunan.
- Resapan air hujan berkurang
dan akhirnya air mengalir ke
jalanan.

- Sungai dan waduk meluap.
- Tanggul jebol.
- 20 orang meninggal dan sekitar 33.500 orang
mengungsi.
- Melumpuhkan hampir seluruh pusat kota,
termasuk kawasan Sudirman dan Bundaran Hotel
Indonesia.

Banjir
Manado

- Hilangnya hutan dan sungaisungai kecil di sekitar Manado.
- Rusaknya daerah resapan
karena pembangunan.

- Puluhan ribu orang mengungsi.
- 19 orang meninggal.

Sumber: Hasil olah peneliti dari berbagai sumber (Isnaeni, 2015; Lesmana, 2016; Nugroho, 2016).

Tabel tersebut menujukkan bahwa peristiwa banjir besar yang pernah terjadi di Indonesia turut
melibatkan faktor perilaku manusia yang mengakibatkan rusaknya ekosistem lingkungan. Bahkan
wilayah DKI Jakarta sempat menggunakan istilah banjir lima-tahunan yang saat ini telah meningkat
menjadi banjir tahunan. Kondisi ini disebabkan karena 40 persen wilayah DKI Jakarta berada di bawah
permukaan air laut. Dengan kondisi DKI Jakarta yang demikian ternyata tidak menghentikan tingginya
pembangunan dan justru sedikit adanya ruang terbuka hijau. Tindakan yang lalai terhadap lingkungan,
seperti menggunduli hutan dan memperburuk drainase kota, nyatanya selama ini sering kali
menyebabkan terjadinya bencana banjir yang besar (Tyas, 2017).

Isu lingkungan saat ini sedang menjadi perhatian utama bagi warga muda di Asia. Penelitian yang
dilakukan oleh Masdar, sebuah perusahaan energi terbarukan di Abu Dhabi, menunjukkan bahwa
mayoritas kaum muda di Asia1 saat ini sedang memperhatikan persoalan lingkungan sebagai tantangan
besar yang akan dihadapi saat ini hingga 1 (satu) dekade mendatang. Sebanyak 37% responden muda
pada penelitian tersebut menyatakan bahwa isu lingkungan dan perubahan iklim menjadi problema
terpenting di dunia. Hal tersebut disusul dengan beberapa isu lainnya yang dianggap penting pula, yakni
isu kemiskinan, ancaman terorisme, masalah ekonomi, dan pengangguran (Herlinda, 2016).

Urgensi bahasan mengenai masalah lingkungan tidak terlepas dari ancaman terjadinya bencana banjir.
Permasalahan banjir di Indonesia menjadi penting untuk dibahas karena selain menimbulkan korban
jiwa, terjadinya bencana tersebut juga turut menghambat pertumbuhan ekonomi. Bagi negara
berkembang seperti Indonesia, bencana alam menjadi ancaman yang cukup serius bagi perkembangan
ekonomi negara berkembang. Oleh karenanya, bencana banjir besar menjadi sesuatu yang sangat
mengganggu aktivitas perekonomian. Peneliti semakin tertarik mengangkat permasalahan banjir karena
bencana alam tersebut juga dapat terjadi karena perilaku manusia atau terjadi karena meningkatnya

1

Penelitian tersebut dilakukan terhadap lebih dari 5.000 pemuda yang berusia 18-25 tahun di beberapa negara Asia, seperti
di China, India, Korea Selatan, Jepang, Indonesia, dan negara-negara lainnya.

aktivitas manusia dan sekaligus menjadi bencana yang paling berpotensi terjadi di Indonesia (Badan
Nasional Penanggulangan Bencana n.d.; Mangunjaya 2008: 84).

Pemerintah Indonesia saat ini sedang diamati oleh dunia akibat isu bencana dan lingkungan. Kurangnya
perencanaan pada sektor-sektor terkait dianggap sebagai kondisi yang semakin memperburuk efek dari
bencana alam. Banjir adalah tipe bencana yang "slow on set". Hal tersebut berarti bahwa datangnya
banjir dapat terjadi secara perlahan dan sebelumnya mampu diprediksi. Kejadian yang mampu
diprediksi tersebut seharusnya dapat diminimalisasi intensitasnya melalui sejumlah upaya preventif
(Tyas, 2017; Wiwoho, 2017).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berada di wilayah rawan banjir telah berkesinambungan
menyusun upaya antisipasi banjir. Hal tersebut dilakukan dengan perbaikan drainase, normalisasi sungai
dan waduk, perbaikan puluhan pompa di DKI Jakarta, seperti yang berada di Waduk Ria Rio, Waduk
Tomang Barat, Waduk Pluit, Waduk Pondok Labu, dan lainnya. Pemerintah mengupayakan adanya
pengerukan sungai ketika memasuki musim penghujan dengan bekerja sama dengan para pakar air dan
perkotaan untuk mengatasi masalah banjir dan degradasi air tanah (Mihardi, 2013).

Tanggung jawab untuk merawat lingkungan sebagai upaya pencegahan banjir tidak lah hanya menjadi
tanggung jawab pemerintah saja, namun masyarakat memiliki kewajiban yang sama besarnya. Sinergi
yang dilakukan masyarakat dalam menanggulangi banjir dapat dimulai dengan menyelesaikan masalah
pembuangan sampah dengan tepat. Sebagian wilayah di Indonesia, seperti Bandung, telah gencar
mengedukasi masyarakatnya untuk memilah sampah yang ada di rumah. Masyarakat juga seharusnya
sadar akan bahaya membuang sampah ke aliran sungai karena hal tersebut menjadi salah satu
penyebab banjir. Masyarakat juga semestinya peduli dengan permasalahan lingkungan dengan tidak
membiarkan adanya penebangan pohon di hutan-hutan. Selain itu, masyarakat juga perlu mengawal
penegakan hukum terkait pelanggaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan (Cox dan Pezzullo
2016: 25-26; Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Direktorat Pengairan dan Irigasi, n.d.).

Namun, kenyataannya saat ini kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan masih
rendah. Dalam praktik sehari-hari, sampah masih menjadi masalah besar dalam masyarakat. Gaya hidup
yang modern cukup memberikan dampak bagi penggunaan kebutuhan sehari-hari yang berbahan
plastik. Hal ini mengakibatkan adanya limbah plastik yang berlimpah. Masalah penebangan pohon dan
pencurian kayu di hutan pun masih terjadi hingga kini. Isu lingkungan seakan tidak dianggap penting dan

masyarakat cenderung lebih cepat ketika merespon permasalahan lainnya, seperti isu-isu politik,
hukum, ekonomi, dan sebagainya (Harun, 2009; Wiwoho, 2017).

Guna menganalisis masalah-masalah lingkungan dan kaitannya dengan masyarakat maka dibutuhkan
kajian komunikasi yang efektif, tepatnya kajian tentang keterkaitan antara komunikasi dan humannature relation. Kajian komunikasi dengan pendekatan lingkungan tersebut turut melihat bagaimana
peran Jurnalisme Lingkungan dalam kehidupan sosial. Idealnya, media memiliki kemampuan untuk
mempersuasi audiens melalui berbagai kontennya. Kampanye melalui media yang dituangkan dalam
bentuk berita dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat, serta kebijakan lokal dan nasional
untuk menciptakan lingkungan yang lebih terawat. Idealnya pula, media memiliki kekuatan besar dalam
memengaruhi cara pandang audiens terhadap isu lingkungan agar masyarakat turut pula berjuang
melestarikan lingkungan (Baran & Davis 2012: 178-179; Griffin 2003: 390; Wiwoho, 2017).

Namun, faktanya, media arus utama belum banyak memberikan sorotan pada isu-isu lingkungan. Media
arus utama cenderung lebih banyak memberitakan isu-isu ekonomi dan politik. Adapun berita
lingkungan yang diangkat juga diarahkan pada isu-isu ekonomi dan politik. Pemberitaan isu lingkungan
yang dilakukan oleh media online pun selama ini banyak mengangkat perspektif pemerintah ataupun
pejabat sehingga peliputan yang dilakukan belum mampu mendalam karena sering kali terjebak pada
sudut pandang politik (Suyanto, 2014).

Di tengah sulitnya media online arus utama dalam menyajikan berita lingkungan yang murni mengusung
semangat lingkungan, hadir jurnalisme warga dalam format online yang juga menawarkan isu
lingkungan. Isu lingkungan tidak hanya dibuka ke publik oleh media arus utama saja, tetapi juga
dilakukan oleh jurnalisme warga yang ada di Indonesia. Perkembangan arus informasi yang pesat
memungkinkan pertumbuhan jurnalisme warga di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini.
Sekalipun produk jurnalisme warga tidak diakui sebagai produk pers, namun perkembangannya turut
mendapatkan perhatian dari Dewan Pers. Melalui rangkuman perjalanan pers Indonesia, Dewan Pers
menyatakan bahwa jurnalisme warga dapat menjadi pemain baru yang mampu memberikan kesegaran
informasi yang selama ini dirasakan monoton dan hanya diperoleh dari media arus utama (Dewan Pers
2016: 385).

Meskipun jurnalisme warga kini tengah dihidupkan, namun keberadaannya masih belum disambut
dengan baik oleh sebagian pihak. Hal ini berawal dari kenyataan bahwa jurnalisme warga dianggap
sebagai produk non-jurnalistik, sehingga produk yang dihasilkan pun belum tentu memenuhi kaidah

penulisan karya jurnalistik. Kemunculan jurnalisme warga belum sepenuhnya diterima sebagai informasi
yang patut ditanggapi secara serius karena pembuat konten jurnalisme warga bukanlah insan pers
terlatih. Namun, di sisi lain, jurnalisme warga mampu menyediakan berita-berita berwawasan
lingkungan yang sesungguhnya saat ini juga diperlukan oleh masyarakat (Dewan Pers 2016: 385).

Dengan melihat pada berbagai latar belakang tersebut, peneliti hendak menegaskan kembali
permasalahan yang muncul dari kontradiksi peran ideal media online arus utama dan jurnalisme warga
serta bagaimana manfaat yang dihasilkannya terkait upaya penjagaan lingkungan. Masalah nyata yang
hadir dari latar belakang tersebut dimulai dari dibutuhkannya peran media online arus utama dalam
pemberitaan-pemberitaan pada isu lingkungan, namun media online arus utama belum sepenuhnya
menjalankan fungsi tersebut. Di sisi lain, jurnalisme warga yang secara institusi dan produk kurang
dianggap kredibel justru berusaha menyajikan konten yang berwawasan lingkungan. Penelitian ini
hendak melihat bagaimana framing masing-masing konten media tersebut dalam menjalankan
fungsinya terkait tindakan preventif terhadap banjir. Penelitian ini bermaksud menemukan realitas
sosial yang dikonstruksi melalui berita dengan memberikan jembatan terhadap masing-masing fungsi
media online arus utama dan jurnalisme warga.

TINJAUAN KONSEP
1. Jurnalisme Lingkungan di Era Digital melalui Media Online Arus Utama
Teknologi media kian mengalami perkembangan dan berubah pada setiap generasinya. Perkembangan
tersebut turut memengaruhi bagaimana karakteristik konten media massa yang tersebar dan isu yang
diperhatikan pada setiap era. Pada masa Masyarakat Pra-Agrikultural, informasi yang berkembang di
masyarakat tersebar melalui tradisi oral sehingga banyak cerita rakyat maupun dongeng-dongeng yang
berkembang pada masa itu. Pada era Masyarakat Agrikultural, manusia telah menguasai cara
menuliskan informasi. Oleh karenanya, beberapa kitab telah mulai dibuat dalam bentuk buku sebanyak
beberapa Salinan dengan menggunakan tangan. Pada masa itu, orang-orang dalam peradaban Tiongkok
telah mampu membuat mesin cetak dengan menggunakan papan kayu yang digabungkan dengan kertas
dan tinta (Straubhaar, LaRose, dan Davenport 2011: 4,13).

Era ke-tiga, era Masyarakat Industrial, yang dimulai dengan adanya Revolusi Industri sering kali ditandai
dengan penemuan mesin uap oleh Thomas Newcomen pada tahun 1712 serta penemuan di bidang
komunikasi berupa mesin cetak oleh Gutenberg pada tahun 1455. Penemuan Gutenberg pada saat itu
digunakan untuk memperbanyak kitab suci yang diterjemahkan ke dalam berbagai Bahasa di Eropa.
Pada masa itu, Benjamin Harris menjadi orang pertama yang mencetak koran di Amerika, tepatnya pada

tahun 1690. Revolusi Industri kala itu mendorong masyarakat pedesaan bermobilisasi ke perkotaan
(Straubhaar, LaRose, dan Davenport 2011: 13).

Pertumbuhan populasi masyarakat urban memicu adanya pembelian barang-barang kebutuhan yang
diikuti pula oleh upaya perusahaan untuk mengiklankan produknya. Para perusahaan menjadikan koran
sebagai media tunggal pertama dalam beriklan dengan menyasar para masyarakat urban. Teknologi
industri produksi massal pada era tersebut semakin berkembang sehingga memperkuat posisi koran
hingga merambah pada hadirnya media lain, seperti majalah, film, televisi, dan media lainnya
(Straubhaar, LaRose, dan Davenport 2011: 14-15).

Perkembangan berbagai media massa mengantarkan kita pada era ke-empat yang kita kenal hingga saat
ini, yakni era Masyarakat Informasi. Era ini dicirikan dengan adanya ketergantungan sistem ekonomi
terhadap produksi dan konsumsi informasi. Pada era Masyarakat Industri, hanya terdapat 30 persen
pekerja di bidang informasi dari keseluruhan pekerja di bidang lain di Amerika. Namun, jumlah tersebut
meningkat menjadi sebanyak 50 persen pada era Masyarakat Informasi. Pada era ini, media dianggap
mampu merefleksikan kondisi masyarakat sehingga masyarakat memerlukan suatau piranti pokok untuk
menunjang kehidupannya. Piranti pokok tersebut diharuskan mampu untuk membuat, menyimpan, dan
memproses informasi. Keseluruhan kemampuan tersebut dapat dipenuhi oleh piranti yang disebut
sebagai komputer (Straubhaar, LaRose, dan Davenport 2011: 15).

Lebih jauh lagi, era Masyarakat Informasi juga ditandai dengan suatu pijakan penting, yakni beragam
media konvensional yang telah hadir sejak masa Masyarakat Industri haruslah mampu diadaptasi ke
dalam teknologi digital. Kondisi tersebut menjadikan era ini juga dinamakan sebagai era digital dimana
terjadi proses transisi pada proses produksi dan distribusi konten media dari analog menjadi digital.
Beragam produk media, termasuk produk jurnalistik pun akhirnya tidak hanya dapat dikonsumsi melalui
media konvensional, namun juga dapat diakses melalui media digital dengan mudah. Teknologi digital
mampu mengonversi berita berbentuk teks, foto, dan suara yang sebelumnya berada di media
konvensional ke dalam bentuk lainnya, yakni format computer-readable dan akhirnya dapat diakses
melalui ponsel maupun perangkat digital lainnya (Straubhaar, LaRose, dan Davenport 2011: 4,6,15, 21).

Teknologi digital sebagai teknologi terbaru yang diadaptasi oleh media menyebabkan adanya perubahan
dalam rutinitas media. Era digital menyebabkan adanya perubahan proses jurnalistik yang dilakukan,
produk jurnalistik yang didiseminasikan, hingga kebijakan media yang dijalankan. Meskipun saluran yang
dimanfaatkan jurnalis semakin beragam, namun jurnalisme tetap memiliki alasan untuk hadir dari masa

ke masa. Jurnalisme hadir untuk membangun rasa kebersamaan antar masyarakat yang tak dapat
dilakukan oleh pemerintah. Jurnalisme terlahir untuk masyarakat itu sendiri. Jurnalisme semakin bangkit
untuk mendampingi demokrasi dalam suatu negara (Straubhaar, LaRose, dan Davenport 2011: 4; Kovach
dan Rosenstiel 2014: 2).

Jurnalisme di era digital berhadapan dengan tantangan yang dihasilkan oleh teknologi itu sendiri.
Jurnalisme abad 21 juga menerima tekanan tambahan yakni kecepatan dalam news gathering yang
sekaligus menjadi musuh dari akurasi. Kecepatan telah dianggap sebagai kualitas sehingga informasi
menjadi begitu mudah diakses oleh siapapun. Ketika media arus utama tidak memberitakan suatu isu
tertentu misalnya, ratusan website, berbagai media sosial, blog, dan berbagai jurnalisme warga
kemungkinan akan tetap memberitakannnya. Tantangan lain yang dihadapi oleh jurnalisme saat ini
adalah persoalan truth (kebenaran) yang terkadang dihantam oleh penggiringan opini untuk
mempersuasi khalayak media (Straubhaar, LaRose, dan Davenport 2011: 4; Kovach dan Rosenstiel 2014:
9,31).

Namun demikian, dunia jurnalistik justru berkembang melalui lahirnya berbagai genre jurnalistik.
Perkembangan tersebut turut diengaruhi oleh tuntutan terhadap jurnalis agar mampu menghasilkan
karya yang menarik dan kreatif, namun tetap akurat dan berkualitas baik.

Hunter S. Thompson

mengembangkan genre yang sangat terkenal pada eranya, Gonzo Journalism, dengan Teknik penulisan
bergaya fiksi dengan sudut pandang tertentu dari tokoh ceritanya. Genre ini memiliki kemiiripan dengan
New Journalism yang dibesarkan oleh Tom Wolfe. New Journalism juga mengedepankan Teknik
penulisan bergaya sastra dan fiksi. Kedua genre tersebut lebih dikenal sebagai Jurnalisme Sastrawi.

Genre lain yang berkembang di dunia adalah Science Journalism yang memfokuskan pada pemberitaan
ilmu pengetahuan secara rinci dan komprehensif. Sementara, Sport Journalism menjadi genre yang lebih
fokus pada pemberitaan olah raga dan atletik. Pemberitaan genre ini mencakup keseluruhan aspek
dalam olah raga, hingga statistik pertandingan, dan kinerja para atlet. Genre lainnya yang telah lahir dan
berkembang pula di dunia adalah Data Journalism dan Environmental Journalism.

Environmental Journalism atau Jurnalisme Lingkungan menjadi genre yang menyoroti isu lingkungan
dengan memasukkan unsur komunikasi lingkungan dalam aspek pemberitaan. Tumbuhnya genre ini
dipengaruhi oleh adanya krisis lingkungan yang sangat berkaitan dengan masyarakat. Topik-topik yang
lazim diangkat oleh genre ini adalah polusi, perlindungan satwa, bahaya zat-zat kimia, bahaya limbah,
senjata kimia, kesehatan anak-anak, kesehatan lingkungan, pelestarian lingkungan, pangan,

kebencanaan, pestisida, pertumbuhan populasi, kualitas dan ketersediaan air, perubahan iklim dan isuisu terkait (Abrar 1993: 7).

Jurnalis lingkungan dituntut untuk memahami bahsa dan praktik sains terkait peristiwa yang terjadi di
lingkungan. Jurnalis lingkungan juga semestinya mampu mengikuti perkembangan pengambilan
keputusan pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan serta mengakrabkan diri dengan berbagai
organisasi lingkungan. Jurnalis lingkungan seharusnya juga bertugas untuk memahami permasalahan
lingkungan dan mengomunikasikannya kepada publik dalam bentuk informasi yang mudah dipahami
dan ringan.

Jurnalisme Lingkungan semakin berkembang dengan semangat untuk memihak kepada lingkungan
hidup. Orientasi utama penulisan berita lingkungan diarahkan untuk pemeliharaan lingkungan hidup.
Kendalanya, wartawan sering kali memiliki keterbatasan dalam memahami permasalahan lingkungan.
Jurnalis lingkungan juga perlu memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai manusia, alam, dan
cara pencegahan serta penanggulangan kerusakan lingkungan (Abrar 1993: 9).

Jurnalisme Lingkungan memiliki kesempatan lebih besar dalam menyampaikan gagasannya dengan
memanfaatkan media online. Jurnalisme Lingkungan di era digital dapat membantu audiens dalam
menajamkan wawasan yang berkaitan dengan lingkungan. Akhirnya, jurnalisme lingkungan
berkesempatan menjadi agen dalam mengkampanyekan pelestarian lingkungan (Cox dan Pezzullo 2016:
53-54).

Jurnalisme Lingkungan seperti halnya jurnalisme umum juga memiliki prinsip-prinsip tertentu. Prinsipprinsip tersebut idealnya digunakan oleh jurnalis lingkungan demi menghasilkan karya jurnalistik
lingkungan yang berharga. Berikut adalah prinsip-prinsip ideal tersebut:
a. Mengutamakan kepentingan pembaca dalam pemberitaan lingkungan hidup dengan memberikan
berita yang bermutu (Abrar 1993: 37-39).
b. Menggabungkan unsur pengawasan dan pendidikan dalam lingkungan hidup (Abrar 1993: 46).
c. Memberikan analisis untung rugi terkait suatu peristiwa lingkungan (Abrar 1993: 48-50).
d. Menambahkan elemen ekologi ke dalam pemberitaan dengan menekankan bahwa manusia adalah
bagian dari lingkungan hidup (Abrar 1993: 73-78).
e. Penyederhanaan penyajian berita tanpa mengurangi realitas sosial yang terjadi (Abrar 1993: 89).

Berita seharusnya mampu mendukung kebebasan masyarakat dalam sistem demokrasi. Jurnalisme pada
akhirnya bertemu dengan era termegahnya dalam kebebasan berekspresi melalui hadirnya media
online. Jonathan Stray menambahkan bahwa internet telah memberikan solusi atas masalah dasar
dalam distribusi informasi dengan cara yang bervariasi. Oleh karenanya, media online yang hadir dalam
format digital seharusnya dapat memfasilitasi berbagai kebutuhan publik untuk memperoleh berbagai
informasi dengan cara akses yang lebih mudah (Kovach dan Rosenstiel 2014: 12; Straubhaar, LaRose,
dan Davenport 2011: 6).

Era digital juga mengusung teknologi yang memungkinkan adanya interaktivitas yang dalam konteks ini
diartikan sebagai bentuk komunikasi dua arah antara media dengan audiens-nya. Efeknya, media online
seharusnya mampu mengakomodasi berbagai informasi yang berasal dari multisumber. Idealnya,
produk-produk jurnalistik dalam format digital ini dituntut mampu memberikan informasi yang kaya
yang berazas kemanfaatan dan bersifat dua arah (Kovach dan Rosenstiel 2014: 20; Straubhaar, LaRose,
dan Davenport 2011: 21).

2. Perkembangan Jurnalisme Warga sebagai Saluran untuk Menyuarakan Isu Lingkungan
Jurnalisme telah dipraktikkan sejak lebih dari tiga ratus tahun yang lalu. Selama kurun waktu tersebut,
praktik jurnalistik mengalami pengendoran dalam esensi fungsi berita yang dihasilkan. Tugas utama
seorang jurnalis adalah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat agar mereka terliterasi
dengan segala permasalahan dalam kehidupannya. Berita yang disajikan oleh jurnalis seharusnya dapat
membuat masyarakat memahami kondisi lingkungan mereka. Hal itu bertujuan agar mereka mampu
menentukan tindakan untuk kehidupannya secara mandiri (Kovach dan Rosenstiel 2014: 3).

Jurnalisme dan demokrasi terlahir beriringan. Pada fase awal pembangunan, pers memberikan informasi
kepada masyarakat mengenai aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, pers
semakin bertumbuh dengan leluasa dan memiliki transformasi peran lainnya. Ketika informasi begitu
mudah didapatkan dan disebarluaskan seperti saat ini, pers dan masyarakat bertemu dalam suatu titik,
yakni kebebasan akses masyarakat dan kemampuannya dalam menyebarluaskan informasi kepada
sesama mereka (Kovach dan Rosenstiel 2014: 185).

Kovach dan Rosenstiel (2014: 3) juga sempat mengutip pemikiran lama James Carey yang muncul
beberapa dekade lalu. Carey menyatakan bahwa suatu saat akan lahir jurnalisme sederhana yang
diprakarsai oleh masyarakat dengan mengangkat isu dan wacana mengenai masyarakat itu sendiri.
Ramalan Carey tersebut kini telah terjadi. Pertumbuhan internet di era informasi mendorong munculnya

berbagai konten informasi yang dianggap sebagai berita dan ditayangkan melalui blog, media sosial,
broadcast message, serta saluran-saluran lainnya.

Pada era masyarakat informasi seperti saat ini, jutaan orang menjadi terlibat secara langsung dalam
perumusan berbagai kebijakan pemerintah terkait suatu isu. Kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh
media menyebabkan masyarakat menjadi skeptis terhadap informasi yang dihadirkan oleh pers.
Masyarakat menggunakan komputernya untuk mengolah konten dan kemudian dengan mudahnya
mengeklaim tindakan mereka sebagai praktik jurnalistik. Setiap orang yang dapat mengunggah informasi
tanpa memperhatikan kaidah jurnalistik dapat dengan mudahnya dianggap sebagai seorang jurnalis
(Kovach dan Rosenstiel 2014: 2).

Kondisi tersebut sempat membuat para jurnalis menjadi tidak nyaman. Terlebih ketika realitas tersebut
dilabeli dengan penamaan yang seakan-akan produk yang dihasilkan para warga ini juga dianggap
sebagai karya jurnalistik. Berbagai penamaan dilekatkan dengan realitas tersebut, seperti public
journalism, civic journalism, citizen journalism, community journalism, atau communitarian journalism.
Dalam konteks Indonesia, Citizen Journalism atau Jurnalisme Warga menjadi istilah yang populer
(Meyer, 1995).

Jurnalisme warga yang ideal menurut Meyer (1995) adalah yang bertujuan untuk membangun sarana
pembelajaran bagi masyarakat. Jurnalisme warga mengajak publik untuk peduli pada isu lingkungan dan
akhirnya mau mendiskusikan isu tersebut. Karena isu yang dibahas adalah sesuatu yang dekat dengan
masyarakat maka jurnalisme warga lekat dengan keterlibatan emosi namun diharapkan tidak
meminggirkan penggunaan fakta-fakta. Kovach dan Rosenstiel (2014: 186) turut menambahkan bahwa
jurnalisme warga mampu menjadi suatu karya yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan
ketika para pembuatnya turut mengadopsi teknik-teknik yang dilakukan dalam produksi karya
jurnalistik.

3. Peran Media dalam Pencegahan Bencana Banjir
Berita lingkungan biasanya akan menjalankan fungsi dalam mendidik, memberitahu, atau menghibur
masyarakat. Media dibebaskan untuk memilih fungsi seperti apa yang ingin dijalankan dan
menuangkannya dalam bentuk kebijakan redaksional (Dahlan dalam Abrar 1993: 36). Senada dengan hal
tersebut, Baran dan Davis (2012: 178-179) juga merumuskan beberapa fungsi media sebagai berikut.
a. Surveillance of the environment (pengawasan lingkungan). Pengawasan yang dilakukan oleh media
terhadap lingkungan dilakukan pada lingkungan alam maupun non-alam. Pengawasan tersebut

dilakukan agar media selalu mampu memberikan informasi berharga bagi publik. Kovach dan
Rosenstiel (2014: 189) menambahkan bahwa fungsi ini terkait erat dengan keberadaan media
sebagai watchdog dengan membuka tabir-tabir kenyataan agar publik sadar akan kondisi sekitar.
b. Correlation of the parts of society in responding to the environment (mewadahi isu yang berkembang
di masyarakat dan menghadirkannya kembali kepada publik). Fugsi ini berkaitan dengan bagaimana
media menyeleksi dan menginterpretasi isu tertentu sehingga masyarakat memiliki basis
pengetahuan yang dapat menjadi acuan dalam bertindak.
c. Transmission of the social heritage from one generation to the next (transmisi warisan sosial antar
generasi). Media juga berfungsi untuk mengajarkan atau mendidik masyarakat dengan beragam
nilai, norma, dan peraturan yang hidup di masyarakat serta memastikannya tetap terjaga secara
lintas generasi. Cox dan Pezzullo (2016: 61-62) menyatakan juga bahwa fungsi edukasi yang dimiliki
oleh media dapat memupuk masyarakat untuk peka terhadap lingkungan. Masyarakat tidak akan
mencintai alam dengan sendirinya, namun masyarakat dapat diedukasi untuk mencintai alam.
d. Entertainment (Hiburan). Kemampuan media sebagai sarana hiburan dapat membantu masyarakat
untuk sejenak melarikan diri dari masalah mereka.

METODE PENELITIAN
Babbie (2011: 95,96) menjelaskan bahwa penelitian sosial mampu menjawab berbagai tipe tujuan
penelitian, yakni eksploratori, deskriptif, dan eksplanatori. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian
deskriptif kualitatif dengan dibantu oleh pendekatan framing. Hal ini karena penelitian di area
jurnalisme lingkungan biasanya akan fokus pada produk jurnalistik yang dikaitkan dengan permasalahan
lingkungan serta bagaimana signifikansinya pada audiens. Analisis tersebut dapat dilakukan pada
agenda media, nilai dan objektivitas wartawan, dan framing media.

Analisis framing lebih menitikberatkan pada bagaimana fakta-fakta suatu realita diseleksi dan
ditonjolkan atau dihilangkan oleh media untuk menciptakan konstruksi tertentu melalui teks media.
Penonjolan atau penghilangan aspek dan fakta tertentu tersebut dapat membuat bagian yang
ditonjolkan saja yang diperhatikan dan lebih mudah diingat oleh audiens. Hal itu dilakukan untuk
melahirkan wacana tersirat atas sebuah teks berita yang diharapkan dapat ditangkap oleh khalayak.
Siregar menyatakan bahwa makna tersirat tersebut menjadi makna sosial yang seharusnya mampu
memihak kepentingan masyarakat (Abrar 2016: 55; Cox dan Pezzullo 2016: 36-37; Eriyanto 2002: 3-4;
McQuail 2015: 10).

Analisis framing memiliki beberapa varian model yang digunakan dalam teknik penelitian, yakni Murray
Edelman, Robert N. Entman, William A. Gamson, dan Zhongdang Pan-Gerald M. Kosicki. Model-model
tersebut merupakan prosedur penelitian yang hampir sama dengan analisis teks lainnya yang mencakup
perangkap dan urutan analisis. Penelitian ini menggunakan model Robert N. Entman. Model ini
berkaitan dengan penggunaan kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan pada
khalayak. Misalnya, penempatan yang mencolok, pengulangan, grafis, pelabelan tertentu pada orang
atau peristiwa, generalisasi dan lainnya (Eriyanto 2005: 187).

Subjek penelitian ini adalah salah satu media online arus utama dan salah satu jurnalisme warga, yakni
detik.com dan suarakomunitas.net. Pemilihan detik.com didasari alasan bahwa kanal tersebut menjadi
media online arus utama terbanyak yang dikunjungi dan memiliki (Alexa, 2017). Selain itu, peneliti
memilih suarakomunitas.net karena situs tersebut menjadi jurnalisme warga yang dikelola dengan
serius dan melibatkan masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kata-kata, kalimat-kalimat, dan foto-foto yang dihimpun
dari sample berita pada detik.com dan suarakomunitas.net. Hal tersebut sekaligus menjadi unit analisis
penelitian. Teknik sampling pada analisis framing sama dengan teknik sampling pada penelitian
kualitatif lainnya. Peneliti menggunakan teknik sampling quota dengan terlebih dahulu menentukan
kriteria-kriteria berita dan porsi yang sama antara kedua jenis kanal yang diteliti (Creswell 2007: 73;
Narendra 2008: 124-125; Sugiyono 2008: 82).

Kriteria pertama, berita bertopik banjir dengan ciri-ciri mengandung salah satu atau perpaduan kosakata “banjir,” “tanah,” “air,” “sampah,” “sungai,” “laut,” “pohon,” “penebangan,” “kali,” “bendungan,”
“tanggul,” “rob,” “bersih,” yang ditulis dalam konteks bencana dan lingkungan. Kriteria ke-dua, berita
bertopik banjir yang ditulis selama 7 (tujuh) bulan terakhir pada tahun 2016, yakni menjelang peralihan
ke tahun 2017. Hal ini disebabkan karena terdapat potensi banjir yang besar pada tahun 2017. Kriteria
ke-tiga, berita bertopik banjir dengan perspektif utama berupa upaya pencegahan banjir yang disertai
dengan solusi. Hal tersebut didasarkan pada tujuan penelitian yakni untuk memetik manfaat yang
diberikan oleh media terkait upaya menjaga lingkungan demi pencegahan banjir.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan meminjam dimensi dalam Model Robert N.
Entman, berupa seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu dari isu. Selanjutnya, peneliti menganalisis
berita dengan menggunakan elemen-elemen dalam Model Robert N. Entman. Elemen pertama adalah
pendefinisian masalah (defining problems). Kedua, memperkirakan sumber masalah (diagnose causes)

yakni melihat penyebab permasalahan. Ketiga, membuat keputusan moral (make moral judgement)
yakni tentang nilai moral yang disajikan dalam menjelaskan masalah. Elemen terakhir adalah dengan
menekankan penyelesaian (treatment recommendation/suggest remedies), yakni solusi apa yang
ditawarkan oleh media (Eriyanto 2005: 187; Kriyantono, 2009: 255-256). Pemilihan model ini
dimaksudkan peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian, yakni sejauh mana solusi yang
ditawarkan oleh media guna menjalankan fungsi utamanya.

Reliabilitas penelitian ini dilihat melalui kesesuaian antara masalah penelitian dengan metode yang
digunakan dalam menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Sedangkan validitas penelitian
ditentukan dengan mengaitkannya pada historical situatedness atau konteks sosial yang menaungi
hadirnya teks media. Konteks sosial yang paling dominan adalah prediksi akan terjadinya bencana pada
tahun 2017 serta menjelang dihelatnya Pilkada DKI 2017 (Kriyantono, 2009: 68, 72).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Peneliti memperoleh 2 (dua) berita dari masing-masing media tersebut yang mampu memenuhi kriteria
yang telah dibuat oleh peneliti. Berikut adalah berita-berita yang terpilih dan kemudian dianalisis.
Tabel 3. Sample Berita Media Online Arus Utama detik.com
No
1

2

Judul
Cegah Banjir di Pasar
Rebo, Ahok akan Buat
Saluran Pembuangan
Aliran Sungai
Blusukan, Ahok
Telusuri Penyebab
Kawasan di Cilandak
Rawan Banjir

Isi Berita/Wawancara

Sumber Berita

Pemikiran Cagub DKI Basuki
Tjahaya Purnama (Ahok) mengenai
banjir di Pasar Rebo

Cagub DKI Basuki Tjahaya Purnama
(Ahok)

Aktivitas Ahok ketika blusukan di
Cilandak

Cagub DKI Basuki Tjahaya Purnama
(Ahok)

Sumber: Hasil olah peneliti.

Tabel 4. Sample Berita Jurnalisme Warga suarakomunitas.net
No

Judul

Isi Berita/Wawancara

Sumber Berita
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia
(PWI) Rembang: Abdul Garhan
Ketua Forum Wartawan Rembang (FWR):
Sarman Wibowo
Kepala Desa Selopuro: Sunarno

1

Wartawan Rembang
Bagikan Bibit
Penghijauan

Aktivitas Wartawan dalam
membagikan bibit tanaman dan
sembako kepada warga di Desa
Selopuro, Lasem, Rembang

2

BAPPEDA Kabupaten
Sukabumi Kagum
dengan Kampung
Binaan PT. TBP

Pengelolaan hibah air bersih dan
perencanaan pengelolaan sampah
Staf CSR PT TBP: Syarofah Aini
rumah tangga oleh Kampung Kebon Manager CSR PT TBP: H. Warsono
Cau, Desa Babakanpari, Kecamatan Tim Monev BAPPEDA: Yudi
Cidahu, Kabupaten Sukabumi

Sumber: Hasil olah peneliti.

Frame detik.com

detik.com menulis berbagai berita yang menyentuh masalah lingkungan. Dua di antaranya menjadi
sample dalam penelitian ini. Berita pertama berisi tentang Pemikiran Cagub DKI Basuki Tjahaya Purnama
(Ahok) mengenai banjir di Pasar Rebo yang dimuat pada 28 Desember 2016. Peneliti menangkap bahwa
berita tersebut ditulis pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 yang dimulai sejak tanggal 26
Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. Berita tersebut melakukan seleksi isu dengan hanya
memberitakan Ahok dan bukan Calon Gubernur lainnya melalui judul tersebut.

Selanjutnya, penonjolan isu yang dibentuk oleh wartawan melalui berita tersebut adalah Ahok sedang
mempelajari penyebab banjir di Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Hal tersebut ditampakkan melalui
rangkaian kosa kata yang terdapat pada judul, yakni “Ahok”, “Banjir”, “Pasar Rebo.” Selain itu,
penyebutan nama “Ahok” dilakukan sebanyak sebelas kali yang dimulai dari judul hingga paragraf
terakhir. Penyebutan lokasi banjir, yakni “Kalisari” atau “Pasar Rebo” dan kata gantinya sebanyak
delapan kali.

Problem identification pada berita ini dilihat melalui beberapa hal sehingga memunculkan analisa
bahwa aktivitas Ahok yang sedang mempelajari penyebab banjir di Kalisari merupakan aktivitas politik.
Hal tersebut pertama kali terlihat melalui tag berita, yakni “Dinamika Pilgub DKI.” Selanjutnya, paragraf
pertama berita melekatkan sosok Ahok dengan sosok seorang Cagub DKI pada masa tersebut, bukan
melekatkannya dengan sosok seorang Gubernur DKI Jakarta yang sedang menjabat. Hal tersebut
semakin diperkuat dengan penggunaan istilah “blusukan” sebagai istilah yang sering digunakan oleh
para calon pemimpin daerah tatkala mereka melakukan kampanye. Istilah tersebut awalnya sempat
dipopulerkan dengan dilekatkan kepada Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Cagub DKI Jakarta
beberapa tahun sebelumnya.

Selain itu, wartawan juga menuliskan “Kalisari, lanjut Ahok, sudah masuk program penanggulangan
banjir.” Penggunaan istilah “program” pada kalimat tersebut semakin mengeratkan konteks politik yang
sedang dibingkai melalui aktivitas peduli lingkungan. Pengenalan sosok Ahok sebagai seorang Cagub DKI
Jakarta 2017 sejak paragraf pertama berita menggiring “kepedulian Ahok terhadap banjir di Kalisari”
menjadi realita yang beraroma politik.

Elemen lain yang dipinjam sebagai alat analisis pada berita ini adalah causal interpretation. Causal
interpretation pada berita politik ini adalah Ahok. Hal ini ini ditunjukkan melalui keseluruhan isi
wawancara yang hanya mengutip pernyataan Ahok, dan bukan orang lain. Penyebab lain dalam
penempatan berita banjir pada konteks politik ini adalah masalah banjir itu sendiri. Masalah banjir yang

sering terjadi di Kalisari digunakan oleh wartawan untuk membingkai Ahok yang sekaligus seorang aktor
politik ke dalam pesan yang seolah-olah menjadikan masalah banjir sebagai topik utama. Hal ini semakin
diperkuat dengan tidak adanya moral judgement yang ditulis oleh wartawan. Wartawan tidak menulis
adanya nilai moral ataupun penguat tindakan yang digunakan untuk membingkai agar tindakan Ahok
dalam mendalami penyebab banjir di Kalisari mendapatkan pembenaran. Hal ini semakin mengarah
pada kecenderungan wartawan untuk membiarkan bingkai politik tetap kuat.

Elemen terakhir adalah treatment recommendation yang digunakan oleh wartawan dengan menuliskan
penawaran solusi untuk mengatasi suatu masalah. Dalam hal ini, wartawan kembali pada masalah banjir
Kalisari yang dibingkai dengan rekomendasi berupa upaya Ahok dalam membuatkan saluran pembuang
untuk air limpahan dari Depok.

Berita ke-dua berjudul “Blusukan, Ahok Telusuri Penyebab Kawasan di Cilandak Rawan Banjir” yang
menceritakan tentang Aktivitas Ahok ketika blusukan di Cilandak. Berita tersebut ditulis pada tanggal 21
Desember 2016 dan masih bersamaan dengan masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 Putaran I.
wartawan melakukan seleksi isu pada berita ini dengan menampilkan isu banjir dan isu blusukan yang
dilakukan oleh Ahok secara bersamaan. Kata “banjir” disebut sebanyak sebelas kali, sedangkan kata
“blusukan” ditulis sebanyak empat kali. Namun keduanya ditampilkan pada judul berita.

Seleksi isu tersebut turut terlihat melalui penonjolan isu yang dilakukan oleh wartawan. Wartawan
penulis berita ini hendak menonjolkan frasa “Ahok blusukan ke wilayah banjir.” Aksi blusukan Ahok ke
wilayah banjir ini dilihat sebagai masalah politik. Problem identification berupa masalah politik pada
berita tersebut dikuatkan melalui alasan yang sama pada berita pertama sejenis, yakni dibingkai dengan
tag “Dinamika Pilgub DKI;” memperkenalkan Ahok sebagai sosok Cagub DKI Jakarta sejak awal berita;
penggunaan istilah “blusukan;” serta upaya wartawan untuk menceritakan dialog antara Ahok dengan
warga setempat.

Causal interpretation dikembangkan oleh wartawan dengan menempatkan Ahok sebagai aktor utama
pada berita tersebut. Nama Ahok disebut sebanyak 18 kali pada berita tersebut, baik dengan dilekati
dengan sebutan “Cagub DKI Jakarta” ataupun hanya ditulis nama panggilannya saja. Selain itu,
wartawan juga hanya mengutip hasil wawancara dengan Ahok saja. Terdapat delapan kutipan langsung
dan tak langsung yang digunakan oleh wartawan untuk memenuhi beritanya dengan pernyataanpernyataan Ahok. Wartawan kemudian juga menempatkan penyebab lain atas masalah tersebut, yakni
suatu kondisi yang dapat menyebabkan banjir, berupa tertutupnya danau yang semula berfungsi

sebagai penampung air hujan. Danau tersebut telah tertutup oleh tembok pengembang apartemen di
sekitar lingkungan warga.

Pada berita ini, wartawan mampu menuliskan moral judgement berupa janji Ahok untuk menuntaskan
permasalahan banjir. Selanjutnya, treatment recommendation ditunjukkan oleh wartawan melalui
pernyataan Ahok yang berencana untuk membongkar tembok-tembok tersebut agar air hujan dapat
terserap dengan baik dan warga terhindar dari banjir.

Frame suarakomunitas.net
suarakomunitas.net menulis beberapa berita terkait lingkungan. Berita ke-tiga ini berisi tentang aktivitas
wartawan dalam membagikan bibit tanaman dan sembako kepada warga di Desa Selopuro, Lasem,
Rembang yang diunggah pada 29 Oktober 2016. Seleksi isu berkaitan dengan pemilihan fakta yang
dilakukan oleh suarakomunitas.net dengan melihat pada aspek mana yang tidak dilepaskan oleh
pewarta-nya. Berita ini memilih untuk menghadirkan aspek pembagian bibit tanaman yang dilakukan
oleh wartawan dan meniadakan aspek lain, seperti kondisi sosial yang melatarbelakangi terjadinya
aktivitas tersebut.

Penonjolan isu dilakukan dengan mengedepankan penulisan kalimat tentang aktivitas wartawan yang
sedang membagikan bibit tanaman. Hal ini dilakukan dengan menyebut kata “wartawan” dalam kata
asalnya, atau sinonimnya, atau akronimnya sebanyak delapan kali pada keseluruhan berita. Selain itu,
narasumber berita didominasi oleh dua perwakilan persatuan wartawan, yakni Abdul Garhan sebagai
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Rembang dan Sarman Wibowo sebagai Ketua Forum
Wartawan Rembang (FWR). Penyebutan kata “bibit” atau sinonimnya atau kategorinya yang mengacu
pada “bibit tanaman” sebanyak delapan kali pada keseluruhan berita. Fakta lainnya adalah tterdapat
aktivitas lain yang sebetulnya juga dilakukan pada saat yang sama namun tidak ditonjolkan karena
disebutkan hanya sebanyak dua kali dan cenderung pada bagian akhir berita, yakni pembagian sembako.

Problem identification pada berita ke-tiga ini adalah tentang bagaimana aktivitas wartawan dalam
pembagian bibit tanaman dimaknai sebagai upaya pelestarian lingkungan. Hal ini ditunjukkan oleh
penempatan berita pada Rubrik Lingkungan. Isi wawancara yang dikutip secara tidak langsung yang
menyatakan bahwa “Kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian wartawan Rembang terhadap
lestarinya alam … .” Pengulangan pada kata “pelestarian lingkungan” atau sinonimnya atau yang dalam
kategorinya yakni sebanyak empat kali.

Causal interpretation pada berita ini adalah wartawan yang ditonjolkan sebagai agen pelestarian
lingkungan. Hal ini senada dengan temuan pada seleksi isu dan problem identification. Selanjutnya,
moral judgement dalam berita ini adalah “Wartawan bukan hanya mencari dan menulis berita.
Wartawan juga harus memiliki kepedulian bagi sesama sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat.”
Moral judgemnet lainnya adalah “Kepala Desa Selopuro, Sunarno, mengaku senang dengan bantuan
bibit yang diterima warganya.” Sehingga, aktivitas wartawan dalam pembagian bibit tanaman sebagai
upaya pelestarian lingkungan mendapatkan legitimasi kuat.

Treatment recommendation yang ditemukan pada berita ini nampak melalui kalimat yang diucapkan
oleh Kepala Desa Selopuro, yakni “Ini sudah memasuki musim penghujan sehingga tepat untuk
penanaman. Dengan menanam, lingkungan akan lebih hijau dan nanti jika sudah besar, buahnya dapat
dikonsumsi atau bisa dijual untuk tambahan penghasilan.” Kalimat tersebut menjadi penyelesaian yang
ditawarkan atas aktivitas pembagian bibit yang dilakukan oleh wartawan. Manfaat yang bisa dipetik dari
solusi tersebut adalah manfaat kepada lingkungan yang ditunjukkan dengan frasa “lingkungan akan
lebih hijau” yang ternyata diikuti dengan manfaat ekonomis melalui frasa “dapat dikonsumsi atau dijual
untuk tambahan penghasilan.”

Berita ke-empat berisi tentang Pengelolaan hibah air bersih dan perencanaan pengelolaan sampah
rumah tangga oleh Kampung Kebon Cau, Desa Babakanpari, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi
yang diunggah pada 28 Oktober 2016. Penonjolan isu yang dilakukan oleh pewarta dalam berita
tersebut adalah tentang Keberhasilan Kampung Binaan PT TBP dalam mengelola air bersih dan
lingkungan. Hal tersebut terlihat dari penyebutan frasa “Kampung Binaan PT TBP” atau kata gantinya
sebanyak 11 kali yang tersebar mulai dari judul hingga paragraf akhir. Petunjuk lain terlihat dari
munculnya frasa “pengelolaan air bersih dan lingkungan” atau yang semakna sebanyak empat kali yang
tersebar dari awal hingga akhir paragraf. Penamaan dengan “Kampung Binaan PT TBP” lebih ditonjolkan
dari pada nama aslinya, yakni “Kampung Kebon Cau.”

Problem identification pada berita ke-dua ini adalah mengenai pengelolaan air bersih dan lingkungan
sebagai program. Hal tersebut nampak dari frasa “berhasil mengelola hibah sarpras air bersih” pada kata
keterangan pada kalimat pertama. Hal ini juga diperkuat dengan penggunaan istilah “Kampung Binaan”
yang berarti bahwa kampung tersebut dianggap sebagai objek yang sedang dikenai suatu program
hibah. Petunjuk lainnya terlihat dari kemunculan frasa “hibah air bersih” dan kata gantinya sebanyak
tiga kali.

Causal interpretation pada berita ini adalah PT TBP sebagai aktor yang mencanangkan CSR dalam
bentuk hibah air bersih dan pengelolaan lingkungan di Kampung Kebon Cau. Hal tersebut terungkap
melalui kutipan wawancara yang secara dominan hanya mengutip pernyataan dari Staf CSR PT TBP yakni
Syarofah Aini dan Manager CSR PT TBP, yakni H. Warsono. Petunjuk lainnya juga dapat dilihat melalui
pernyataan hasil wawancara terhadap Staf dan Manager CSR PT TBP yang berbunyi “Ini salah satu
bentuk tanggung jawab perusahaan yang mampu dilaksanakan warga dengan harapan kampong ini
menjadi contoh daerah lainnya.” Terdapat pula kalimat lain yang dikutip dari Yudi selaku Tim Monev
BAPPEDA bahwa pemicuan yang dilakukan perusahaan terhadap warga Kampung Kebon Cau begitu
membanggakan. Kedua kalimat tersebut diutarakan lebih dulu dibandingkan dengan kalimat yang
lainnya. Kalimat tersebut memposisikan Kampung Kebon Cau sebagai objek yang pasif dan dapat
dikendalikan oleh PT TBP untuk menjalankan program CSR mereka melalui hibah air bersih. Bahkan, hal
yang dianggap membanggakan adalah pemicu kegiatannya, yakni program CSR-nya sendiri, bukannya
keberhasilan warga Kampung Kebon Cau.

Moral judgement dalam berita ke-empat ini adalah nilai moral yang diwujudkan melalui kalimat
“Perusahaan tempatnya bekerja memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar.” Kalimat
tersebut berperan sebagai legitimasi atas tindakan PT TBP dalam menggulirkan program hibah air bersih
pada Kampung Kebon Cau. Selanjutnya, peneliti menemukan treatment recommendation pada kalimat
yang disampaikan oleh Yudi menegenai harapannya agar para pengelola dapat meningkatkan kinerjanya
sehingga dapat dijadikan contoh oleh daerah lain. Pengelola di sini maksudnya adalah warga Kampung
Kebon Cau yang kini tengah menjalankan program hibah air bersih.

Perbandingan Frame detik.com dan suarakomunitas.net
Hasil anaslisis terhadap keempat berita tersebut menuntun peneliti untuk menuliskannya ke dalam
beberapa acuan perbandingan. Pertama, peneliti akan membandingkan kerangka besar dan fokus
utama seperti apa yang akhirnya ditampilkan oleh wartawan dan pewarta melalui berita yang terpilih.
Ke-dua, peneliti menggunakan acuan berupa prinsip-prinsip jurnalisme lingkungan seperti apa yang
berhasil diterapkan oleh para wartawan maupun pewarta. Ke-tiga, fungsi atau peran pokok seperti apa
yang berhasil ditunaikan oleh keduanya. Terakhir, peneliti akan juga membandingkan bagaimana
keterkaitan antara frame berita dengan fungsi media dalam mencegah banjir, apakah terkait langsung
ataukah tidak.

Berita pertama dan ke-dua yang ditulis oleh wartawan detik.com berfokus pada isu banjir yang berada di
Ibu Kota dan membalut keduanya dengan masalah politik. Berita pertama dan ke-dua membingkai isu

banjir hingga menjadi masalah yang disusupkan pada masalah politik. Wartawan dalam hal ini
menggunakan bingkai politik sebagai daya tarik untuk menuliskan isu lingkungan yang belum se-populer
isu politik dan ekonomi di Indonesia.

Wartawan telah berupaya memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan oleh manusia terhadap
lingkungan. Meskipun berita ke-dua dibingkai dalam isu politik namun wartawan mampu menghadirkan
penyebab lain pada masalah banjir, yakni karena tertutupnya penyerapan air hujan oleh temboktembok apartemen. Solusi atas masalah tersebut adalah dengan menghancurkan atau menjebol
tembok-tembok tersebut agar drainase kembali berfungsi dengan baik. Sedangkan permasalahan yang
berupa mengecilnya saluran air yang berasal dari Depok akan diatasi dengan membuat saluran
pembuang. Berbagai solusi tersebut ditawarkan oleh wartawan untuk mengurangi potensi banjir pada
daerah rawan banjir seperti Pasar Rebo dan Cilandak.

Wartawan pada kedua berita tersebut telah mencoba untuk menggabungkan unsur pengawasan dan
pendidikan dalam lingkungan hidup serta menambahkan elemen ekologi ke dalam pemberitaan.
Wartawan berhasil menuliskan nilai moral pada berita ke-dua, yakni berupa janji Ahok untuk
menuntaskan permasalahan banjir. Hal ini sedikit berbeda dengan berita pertama dimana wartawan
tidak mampu untuk mengemas nilai moralnya ke dalam berita. Janji ahok sebagai moral judgement
tersebut juga sekaligus sebagai wujud fungsi pengawasan yang dilakukan oleh media agar terus
mengawasi program kerja pemerintah terkait pengentasan masalah banjir Ibu Kota. Fungsi pengawasan
lain yang dilakuakn oleh media terlihat pula dari tulisan wartawan pada berita ke-dua ketika Ahok
sedang berdialog dengan warga. Media pada saat itu memantau pula jawaban seperti apa yang akan
disampaikan oleh Ahok kepada warga yang mengeluh.

Frame berita yang digunakan oleh wartawan pada kedua berita detik.com tersebut secara langsung
menjelaskan tentang masalah banjir yang dilengkapi dengan upaya untuk pencegahannya dari
perspektif pemerintah. Hal itu memiliki keterkaitan secara langsung dengan fungsi media yang dalam hal
ini sebagai watchdog dan edukator bagi audiens.

Selanjutnya, peneliti akan membahas hasil analisis yang dilakukan pada berita ke-tiga dan ke-empat
yang ditulis oleh pewarta suarakomunitas.net. Fokus utama pewarta pada berita ke-tiga adalah pada
aktivitas upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh pewarta dengan menggandeng masyarakat.
Berita ke-tiga dan ke-empat sama-sama memposisikan warga sebagai pihak yang tidak mampu mandiri
dalam mengupayakan pelestarian lingkungan. Masyarakat bukan menjadi pihak yang ditonjolkan dalam

berita ke-tiga dan ke-empat. Warga dibingkai sebagai pihak yang secara ekonomi belum mandiri untuk
melakukan aktivitas tersebut, sekalipun mereka telah tahu caranya.

Kedua berita tersebut membingkai dengan jelas bagaimana ketergantungan warga pada pihak lain
seperti wartawan yang membagikan benih tanaman dan CSR perusahaan berbentuk hibah air bersih
untuk memahami dan menjalankan upaya pelestarian lingkungan. Masyarakat sebagai objek yang diajak
untuk melestarikan lingkungan yang di satu sisi mereka perlu modal atau sarana dalam pengelolaan
lingkungan, seperti ketika mengelola air bersih, lingkungan, dan sampah. Selain itu, pewarta pada berita
ke-empat membingkai bahwa masayarakat bisa mampu dan termotivasi dalam mengelola lingkungan
ketika ada pihak yang membinanya.

Selanjutnya, pewarta memberikan frame lain bahwa masyarakat belum sepenuhnya berorientasi pada
lingkungan. Hal tersebut dibuktikan dengan hadirnya motif ekonomi pada saat pembagian benih
tanaman. Alih-alih hanya mengutamakan penyerapan air yang baik karena adanya penghijauan namun
warga malah berpikir untuk menjual hasil atau buahnya. Meskipun sempat terdapat rekomendasi
berbau ekonomi pada berita ke-tiga, namun pewarta tidak menggiring berita ini dari sudut pandang
ekonomi berupa pemberian sembako.

Prinsip-prinsip jurnalisme lingkungan yang berhasil diterapkan melalui frame pewarta adalah
pemberitaan lingkungan hidup dengan memberikan berita yang bermutu. Pewarta juga telah
menambahkan elemen ekologi ke dalam pemberitaan dengan menekankan bahwa manusia sebagai
bagian dari lingkungan hidupnya harus mampu menolak pertambangan di sekitar mereka. Pewarta pada
kedua berita ini hanya menjalankan fungsi transmisi warisan sosial atau edukasi media tanpa
menggabungkannya dengan fungsi pengawasan. Hal ini dilakukan pewarta dengan pemberitaan
langkah-langkah pencegahan banjir namun pewarta sama sekali tidak mengaitkan berita ini dengan
berita banjir. Terdapat indikasi ketidakpekaan pewarta untuk mengelola berita ini menjadi berita yang
bersifat preventif terhadap bencana banjir.

KESIMPULAN
Penelitian ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa realitas sosial berupa pencegahan banjir dapat
dikonstruksi ke dalam frame berita yang beragam sesuai dengan bagaimana pengemasan yang dilakukan
oleh wartawan. Perbedaan mendasar frame berita yang dilakukan oleh wartawan detik.com dan
pewarta suarakomunitas.net terletak pada empat acuan perbandingan. Pertama, wartawan detik.com
cenderung mengadopsi kerangka politik dalam pengembangan berita pencegahan banjir. Sedangkan

suarakomunitas.net hanya menggunakan kerangka lingkungan yang terkadang terselip sedikit kerangka
ekonomi.

Ke-dua, prinsip-prinsip jurnalisme lingkungan yang diterapkan oleh kedua media tersebut hampir sama,
yakni memasukkan unsur ekologi. Ke-tiga, detik.com cenderung memaksimalkan pada fungsi
pengawasan lingkungan, sedangkan suarakomunitas.net fokus pada fungsi edukasi pada warga. Keempat, keterkaitan frame berita detik.com memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi pengawasan
yang dijalankan. Sedangkan pewarta suarakomunitas.net terkadang tidak mampu mengaitkan bahwa
konten yang disajikan dapat ditarik pada fungsi edukasi terhadap pencegahan banjir.
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