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BAB I

PENDAHULUAN

I.1  Latar Belakang

Pada zaman modern seperti saat ini, media massa sudah menjadi kebutuhan

bagi banyak orang. Media massa merupakan alat penyampaian informasi dari

komunikator kepada komunikan. Alat yang digunakan dalam menyampaikan

pesan bermacam-macam dari mulai televisi, film, radio sampai surat kabar. Peran

media massa saat ini sangatlah besar bagi negara. Hingga saat ini, Pesan yang

disampaikan lewat media massa seringkali mempengaruhi masyarakat. Seperti

contoh pada kasus Prita Mulyasari, masyarakat tegerak hatinya dan terpengaruh

pada berita-berita yang dimuat di media massa. Sehingga mereka melakukan aksi

nyata yaitu mengumpulkan koin untuk membantu membebaskan Prita kala

itu.Mendekati penghujung tahun 2015, masyarakat dikejutkan dan dibuat pilu

dengan gencarnya pemberitaan kasus kebakaran hutan dan lahan gambut di

Sumatera dan Kalimantan. Bencana itu tak hanya sampai disitu saja, kabut asap

yang disebabkan dari kebakaran tersebut mulai meluas dan mengakibatkan banyak

korban yang harus mengalami gangguan kesehatan. Di Riau, korban mengalami

gangguan pernapasan akibat menurunnya kualitas udara dari kabut asap kini

menembus angka 61.017 jiwa. Gangguan kesehatan yang menyerang warga Riau

terdiri dari penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, penyakit kulit,

dan pneumonia. Angka paling tinggi adalah ISPA (news.liputan6.com).

Korban bencana kabut asap di Sumatera dan Kalimantan sangat

membutuhkan upaya penanganan serius dari pemerintah Indonesia. Selain itu,

mereka juga sangat membutuhkan bantuan dari masyarakat Indonesia di daerah

lain yang tidak terkena kabut asap. Kepala Pusat Informasi dan Humas Badan

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengatakan,

hingga saat ini para warga korban asap masih membutuhkan bantuan kesehatan.

Bantuan yang saat ini diperlukan oleh warga adalah masker dan tabung oksigen.

Apalagi, kata Sutopo, banyak warga yang menderita gejala ISPA dan sesak nafas

akibat asupan oksigen yang menipis. Selain itu kebutuhan obat-obatan ISPA dan
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vitamin juga diperlukan oleh warga untuk menjaga daya tahan tubuh. Seperti yang

telah dilansir oleh news.detik.com, Kabut asap yang semakin tidak sehat dan terus

terjadi secara berulang-ulang sangat merugikan masyarakat. Salah satu korban

bencana kabut asap, Rayhan meminta agar pemerintah bisa bertindak cepat untuk

mengatasi masalah ini."Ketidakpedulian masyarakat dan corporate perkebunan

akan berakibat fatal bagi masyarakat Riau keseluruhan. Hukum diciptakan bukan

untuk masyarakat kecil tapi untuk semua lapisan dan jabatan," katanya.

Masalah lain yang ditimbulkan dari bencana ini pun hadir, yaitu soal

pendidikan anak-anak yang menjadi korban bencana kabut asap di Sumatra dan

Kalimantan. Banyak media yang memberitakan bahwa anak-anak sekolah di

wilayah yang terkena kabut asap diliburkan hingga keadaan kembali membaik dan

kondusif. Seperti berita dengan judul “Kabut Asap Makin Pekat, Sekolah Di

Jambi Diliburkan” oleh BeritaSatu.com, “Lagi, Sekolah Diliburkan Akibat

Bencana Kabut Asap” oleh Viva.co.id, “Kabut Asap Pekat, Sekolah Di Bengkulu

Bakal Diliburkan” oleh Okezone, “Sekolah Di Pekanbaru Diliburkan Akibat

Kabut Asap” oleh Antara, “Kabut Asap Pekat, Ribuan Pelajar Jambi Diliburkan”

oleh Suara, dan masih banyak lagi. Namun, berbeda ceritanyadengan berita pada

halaman utama koran Republika edisi 8 Oktober 2015 yang memberikan

informasi bahwa di Kotawaringin, Kalimantan, anak-anak justru terpaksa sekolah,

bahkan mereka sedang menjalankan Ujian Tengah Semester (UTS) di tengah

kabut asap yang melanda daerah tersebut.

Terkait hal ini, belum lama dunia maya dibuat heboh dengan konsep yang

kreatif dari Republika dalam memuat berita tersebut pada halaman utama koran

edisi 8 Oktober 2015. Halaman koran tersebut berisikan tentang berita yang diberi

judul “Murid Korban Asap Terpaksa Sekolah“. Pada tampilan berita ini, redaksi

Republika memberikan konsep koran itu seolah-olah berasap dan sulit dibaca.

Keunikan yang mengisyaratkan sebuah makna dibalik desain tersebutlah yang

berhasil menjadi trending topic di berbagai media sosial. Halaman utama koran

menampilkan potret anak kecil mengenakan masker tengah bersepeda di tengah

asap kebakaran hutan dan lahan. Uniknya, nuansa asap itu juga samar-samar

menutupi artikel utama, yakni penurunan harga solar. Seluruh halaman utama

koran itu pun menjadi tidak jelas terlihat. Berdasarkan wawancara dengan Wakil
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Pemimpin Redaksi Republika, Irfan Junaidi kepada Kompas.com, Melalui pesan

simbolik itu, Republika ingin menyampaikan beberapa pesan. Salah satunya,

pembaca diajak untuk turut berempati dengan peristiwa kabut asap yang dialami

masyarakat Sumatera dan Kalimantan. Tidak dapat membaca koran lantaran

terhalang asap merupakan bagian kecil dari kesulitan masyarakat yang menjadi

korban. Bagian besarnya, tentu ancaman gangguan kesehatan hingga dapat

berujung kematian.Demi tercapainya pesan tersebut, redaksi pun terpaksa

merelakan sejumlah artikel di halaman depan tertutup 'asap'. Di halaman itu

sendiri terdapat berita soal penurunan harga solar, berita korban kabut asap dan

berita kelanjutan penanganan pembunuhan warga Desa Selok Awar-Awar Salim

alias Kancil. Redaksi Republika, lanjut Irfan, menganggap 'koran asap' yang ramai

diperbincangkan di media sosial bukan suatu keberhasilan. 'Koran asap' itu baru

dapat disebut berhasil setelah masyarakat melakukan aksi nyata membantu

sesamanya korban asap dan pemerintah yang dengan cepat menyelesaikan

persoalan tersebut. Para pembaca tanggapi positif tentang tampilan dan berita

yang dimuat Republika pada edisi tersebut. berita positif kinerja pemerintah dalam

menurunkan harga solar pun dibuat terabaikan karena sebenarnya fokus utama

ialah tentang kabut asap yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dari mulai

publik figur hingga pelajar dan mahasiswa kagum akan tampilan kreatif bernada

sindiran tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh dari

berita berjudul “Murid Korban Asap Terpaksa Sekolah” pada halaman utama

koran Republika edisi 8 Oktober 2015. Dalam penelitian ini, peneliti juga memilih

mahasiswa Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta yang selalu mengikuti

perkembangan pemberitaan tentu mengetahui berita ini. Bahkan banyak dari

mereka yang mengutarakan kekagumannya di media sosial tentang berita di koran

Republika tersebut. Selain itu, dari observasi yang dilakukan penulis, mahasiswa/i

Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta terkadang masih kurang peka terhadap

korban bencana alam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti memberi judul untuk

penelitian ini, yaitu “Pengaruh Penyajian Berita Korban Asap Di Koran Republika

Edisi 8 Oktober 2015 Terhadap Sikap Kepedulian Sosial (Survei : Mahasiswa/I

Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta)”
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I.2 Identifikasi Masalah

Makna dibalik berita pada halaman utama koran Republika edisi 8 Oktober

2015 ialah menggambarkan betapa penderitaan yang harus diterima korban

bencana kabut asap di Sumatera dan Kalimantan. Berita pada halaman utama

tersebut, mengisyaratkan bahwa pembaca harus fokus pada masalah bencana

kabut asap yang sudah menjadi bencana nasional dibanding kasus dan isu lain.

I.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas,

dapat dirumuskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yaitu:Adakah

Pengaruh Penyajian BeritaKorban Asap Di Koran Republika Edisi 8 Oktober

2015 Terhadap Sikap Kepedulian Sosial (Survei : Mahasiswa/I Ilmu Komunikasi

UPN Veteran Jakarta)

I.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan

dari penelitian ini adalah untuk mengukurada atau tidaknyaPenyajian

BeritaKorban Asap Di Koran Republika Edisi 8 Oktober 2015 Terhadap Sikap

Kepedulian Sosial (Survei : Mahasiswa/I Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta)

I.5 Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini Penulis akan menjelaskan manfaat dari penelitian yang

dilakukan dan terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

a. Manfaat Akademis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengukur penerapan ilmu-ilmu

jurnalistik yang telah dipelajari sebelumnya.  Selain itu, memahami benar

teori berita yang didasarkan oleh sesuatu fenomena bencana alam yang

terjadi di Indonesia kemudian dikaitkan dengan teori sikap yang

dikemukakan oleh para ahli.Sehingga, dapat mengetahui terapan dari

teori berita dan teori sikap mencakup kognitif, afektif, konatif.
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b. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif

bagi redaksi Republika atau media cetak lainnya untuk membuat konsep

yang menarik dalam hal menyajikan berita. Sehingga pesan yang

disampaikan mudah untuk dicerna dengan baik oleh pembaca

korantersebut sesuai dengan segmentasi target yang telah diperkirakan

sebelumnya. Selain itu, diharapkan juga masyarakat dapat cerdas dalam

menentukan pilihan untuk membaca berita. Sementara untuk

Mahasiswa/i diharapkan mendapatkan pembelajaran bagaimana cara

membuat berita dan pengemasannya sehingga menarik untuk dibaca dan

dapat mempengaruhi sikap pembaca.

I.6 SistematikaPenulisan

Dalam membuat penelitian ini, agar dapat dilihat secara terperinci, maka

peneliti membuat sistematika penulisan, diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian-uraian latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini berisikan tentang teori-teori yang memiliki hubungan dengan

penelitian, serta beberapa definisi seperti jurnalistik, media massa, dll.

Hipotesis penelitian juga termasuk di dalamnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode Jenis Penelitian Kuantitatif dengan metode

survei Eksplanatif, populasi, sampel dan metode pengumpulan data dengan

data primer dan data sekunder, metode analisis kuantitatif serta waktu dan

lokasi penelitian. Tabel operasional konsep juga termasuk di dalam bab ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan tentang masalah dalam penelitian ini, serta

mengaplikasikannya kepada analisis secara umum dan mendalam mengenai

“Pengaruh Penyajian Berita Korban Asap Di Koran Republika Edisi 8
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Oktober 2015 Terhadap Sikap Kepedulian Sosial (Survei : Mahasiswa/I

Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta)”

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan serta saran berdasarkan analisis hasil penelitian

yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN
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