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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Tragedi lumpur lapindo dimulai pada tanggal 29 Mei 2006. Saat itu 

masyarakat di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo dikejutkan oleh bau 

menyengat yang tiba-tiba tercium. Setelah diselidiki, ternyata bau tersebut 

ditimbulkan oleh kebocoran pipa gas di sumur eksplorasi minyak bumi dan gas 

(migas) Banjar Panji- 1(BPJ-1) milik PT. Lapindo Brantas Inc. Menurut Walhi7 

bau yang menyengat tersebut adalah gas Hidrogen Sulfida (H2S), salah satu gas 

yang berbahaya bagi kesehatan. Selain gas H2S, kebocoran ini juga diikuti dengan 

semburan lumpur panas yang semakin hari volumenya semakin besar. 

 Pihak manajemen Lapindo menyebutkan lumpur panas yang menyembur 

tersebut akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Yogyakarta pada 27 Mei 

2006. Pada tanggal 14 Juni 2006, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono 

meminta Departemen Energi dan BP Migas untuk melakukan investigasi. Hasil 

investigasi pada tanggal 19 Juni 2006, menyatakan bahwa semburan lumpur panas 

tersebut akibat kesalahan pengeboran. Hasil investigasi tersebut secara otomatis 

menggugurkan pernyataan manajemen Lapindo. Gugurnya pernyataan tersebut 

kemudian diikuti dengan pernyataan Wakil Presiden Yusuf Kalla yang meminta 

Lapindo menanggung semua kerugian bencana (lapindo Brantas Inc, 2013).   

 Sampai sekarang, berita ini pun masih muncul di beberapa sudut media 

massa baik cetak maupun elektronik. Isinya kebanyakan membahas kelanjutan 
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penanganan penduduk yang terkena bencana, efek semburan lumpur terhadap 

alam, dan belum tuntasnya penyelesaian masalah antara pihak pemerintah, 

perusahaan terkait, dan masyarakat. Walaupun sudah ada ganti rugi, namun hal 

tersebut masih dirasakan sebagian penduduk tidak sesuai dengan apa yang mereka 

alami.  

 Karena belum tuntas kasus lumpur lapindo sampai saat ini membuat 

beberapa korban lumpur geram. Salah satunya adalah kisah dari Hari Suwandi, 

korban Lumpur Lapindo yang berjalan kaki sejauh 827 km dari Porong, Sidoarjo, 

Jawa Timur, sampai ke Jakarta. Setelah berjalan kaki selama 25 hari akhirnya 

Suwandi sampai di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2012, kemudian Suwandi 

menyampaikan protesnya ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga 

Bakrie mengenai terlambatnya pembayaran ganti rugi lumpur lapindo. Protes 

untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disampaikan langsung ke istana 

merdeka dan kepada Bakrie di wisma bakrie. Tindakan heroik Suwandi ini tentu 

saja terinspirasi tindakan Indra dari Malang yang juga berjalan kaki ke Jakarta 

untuk meminta keadilan kepada Presiden. Namun setelah aksi ini dijalankan tiba-

tiba saja Hari Suwandi meminta maaf kepada Bakrie karena telah melakukan aksi 

protes tersebut. Kejanggalan ini menjadi sorotan media massa saat itu. Hal 

tersebut dimuat diberbagai media cetak maupun elektronik ,  

 Lumpur lapindo tidak hanya menjadi sorotan warga Indonesia, berita ini 

tersebar ke seluruh dunia.  karena pada dasarnya, media secara umum berasumsi 

bahwa semakin dramatis pemberitaan, maka akan semakin menarik perhatian 

terhadap berita tersebut. Ungkapan ini biasa dikenal dengan ungkapan “If it 
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bleeds, it leads”. Yang termasuk di dalamnya adalah berita-berita seperti 

pemberitaan seputar bencana. Menurut Wenger (1985, 1-2) bencana adalah bisnis 

besar untuk media, “disasters are very big business for the media”, karena 

pemberitaan seputar bencana memungkinkan para pekerja media untuk 

menunjukkan “gambar yang menarik” atau “great visuals”. 

 

I.2 Identifikasi Masalah 

 Saat kasus berjalan, media massa hiburan berlomba memburu berita kasus 

eksploitasi yang di alami selebriti tersebut. Media bukanlah sebuah saluran yang 

bebas. Media bukanlah seperti yang digambarkan, bahwa semua yang 

disampaikan adalah cermin dari realitas yang terjadi. media mengkonstruksi 

sedemikian rupa fakta yang menyebabkan suatu berita berbeda antara satu media 

dengan media lainnya (Eriyanto 2002, 2) 

 Syahputra (2006, 53), mengutip Pamela J. Shoemaker dan Stephen Reese 

(1996), menyebutkan bahwa konstruksi berita pada dasarnya merupakan sebuah 

kesatuan informasi verbal dan visual yang didistribusikan secara kuantitatif dan 

kualitatif di dalam konten media. Sisi kuantitatif dapat dilihat melalui frekuensi 

kemunculan berita tersebut, jumlah istilah atau pemakaian istilah dalam berita, 

serta durasi berita tersebut. Sisi kualitatif dilihat dari persepsi khalayak terhadap 

berita. namun secara umum, segi kualitatif ini biasanya memperhatikan unsur 

objektivitas (melihat realitas media dan realitas sosial) dan fatualitas (muatan 

kebenaran berdasarkan fakta relevan). Kedua unsur ini sering mendapat sorotan 

karena proses penyususan berita itu sendiri menerima banyak pengaruh dari 
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berbagai pihak. Pihak media memiliki ideologi yang ingin mereka refleksikan 

melalui berita-berita yang mereka sampaikan, yang ditujukan dalam cara 

penulisan berita, bentuk penceritaan suatu peristiwa atau penentuan fakta mana 

yang harus ditekankan atau justru dihilangkan. Realitas yang dikonstruksikan oleh 

media sering kali diadopsi oleh masyarakat menjadi realitas sosial yang ada, 

sehingga unsur objetivitas sedikit dipertanyakan akibat ada unsur kepentingan. 

 Untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang 

digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita peneliti 

memilih analisis framing sebagai metode penelitian. Framing adalah pendekatan 

untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh 

wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif 

itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagaimana yang 

ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut (Eriyanto, 

2005, 224).  

 Dengan analisis framing, media cetak dapat menceritakan sebuah 

peristiwa atau keadaan yang mengkonstruksikan sedemikan rupa realitas. Realitas 

tersebut tidak serta merta melahirkan berita, melainkan melalui proses interaksi 

antara penulis berita, atau wartawan, dengan fakta. Semua kenyataan ini 

menggambarkan betapa subjektifnya sebuah media. 

 Analisis framing merupakan salah satu metode yang dapat dipergunakan 

untuk mengungkap rahasia di balik semua perbedaan media dalam 

mengungkapkan fakta. Analisis framing dipakai untuk mengetahui bagaimana 

realitas dibingkai oleh media. Dengan demikian realitas dipahami, dimaknai dan 
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dikontruksi dengan bentukan dan makna tertentu. 

 Suatu berita yang dihasilkan oleh media, merupakan suatu konstruksi dari 

fakta-fakta yang ada di lapangan. Bagaimana media memahami, memaknai, 

membingkai kasus atau peristiwa yang terjadi, dengan cara apa realitas itu 

ditandakan, proses konstruksi apa saja yang dilakukan oleh wartawan ataupun 

editor dalam pemilihan kata judul, panjang pendeknya sebuah berita hingga 

komentar-komentar mana yang digunakan dalam sebuah tulisan akan 

memperlihatkan keberpihakan media terhadap berita tersebut. Hal inilah yang 

menjadi pusat perhatian dari analisis framing.  

 Melalui penulisan ini, penulis memandang perlu untuk mengkaji lebih 

lanjut mengenai pemberitaan korban lumpur lapindo yang melakukan aksi protes 

dengan berjalan kaki dari Sidoarjo sampai Jakarta yang berujung meminta maaf 

kepada Bakrie. Dalam mengefektifkan penelitian, Penulis mencari pemberitaan 

korban lumpur lapindo di Kompas.com sebagai salah satu media terbesar di 

Indonesia. Sedangkan untuk pembanding berita juga akan diambil dari situs 

Detik.com, sebagai salah satu sumber berita online yang paling sering diakses di 

Indonesia menurut Alexa.com. 

 

I.3 Rumusan Masalah 

 Bagaimana perbedaan pembingkaian berita mengenai Aksi Jalan Kaki 

Korban Lumpur Lapindo Hari Suwandi oleh media online Kompas.com dan 

Detik.com periode 10 Juni— 28 Juli 2012 ? 

 Dari rumusan masalah penulis di atas dapat di rumuskan judul skripsi ini 
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“Perbedaan Pembingkaian berita mengenai Aksi Jalan Kaki Korban Lumpur 

Lapindo Hari Suwandi Oleh Media OnlIne Kompas.com dan Detik.com periode 

10 Juni—28 Juli 2012”. 

 

I.4 Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui perbedaan pembingkaian berita mengenai  aksi jalan 

kaki korban lumpur Lapindo Hari Suwandi oleh media online Kompas.com dan 

Detik.com  periode 10 Juni—28 Juli 2012.  

 

I.5 Kegunaan Penelitian 

 Terdapat tiga aspek kegunaan dari penelitian ini. Kegunaan yang pertama 

adalah kegunaan akademis, penulis berharap penelitian ini dapat menambah 

penelitian tentang bidang komunikasi.  

 Penulis juga mengharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

framing media dari Kompas.com dan Detik.com ketika memberitakan Aksi Protes 

Jalan Kaki Korban Lumpur Lapindo. 

 Kegunaan kedua adalah kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan kepada khalayak media tentang proses framing yang 

dilakukan oleh Kompas.com, Detik.com, dan media internet lainnya untuk lebih 

memperhatikan framing berita yang akan dipublikasikan kepada masyarakat. 

 Ketiga adalah kegunaan sosial. Penulisan ini diharapkan dapat 

menginformasikan dan menyadarkan masyarakat untuk lebih kritis dan teliti 

dalam membaca berita yang dipublikasikan melalui media internet serta tidak 
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terburu-buru mengambil kesimpulan atau tindakan lainnya. 

 

I.6 Sistematika Penulisan 

 Penulis membagi laporan penelitian ini menjadi enam bagian, sebagai 

berikut: 

 Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah yang akan 

diteliti, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 Bab II Objek Penelitian, pada bab ini Penulis mendeskripsikan secara 

umum tentang ruang lingkup dari topik penelitian dan focus pada objek. 

Merupakan penjabaran deskriptif mengenai Kompas.com dan Detik.com 

 Bab III Tinjauan Pustaka, bab ini berisikan mengenai definisi, konsep, 

teori serta kerangka pemikiran yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 Bab IV Metedologi Penelitian, dalam bab ini, Penulis memberikan 

penjelasan dari serangkaian metodologi yang digunakan penulis dalam melakukan 

penelitian, yang terdiri dari metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan 

data, serta rencana analisis data. 

 Bab V Hasil Dan Pembahasan, bab ini berisikan temuan hasil penelitian 

dan pembahasan hasil penelitian tersebut dikaitan dengan tinjauan pustaka yang 

digunakan. 

 Bab VI Kesimpulan Dan Saran, dalam bab ini, penulis menulis 

kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan, pemberian 

saran atau masukan untuk penelitian lanjutan. 




