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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia menjadi salah satu negara dengan permasalahan terkait 

lingkungan yang cukup kompleks. Salah satunya yang menjadi perhatian 

adalah kebakaran hutan dan lahan sebagai penyebab kabut asap yang terjadi 

hampir setiap tahun di Indonesia. Permasalahan ini tidak terbatas pada 

tingkat daerah atau provinsi, namun telah menjadi isu di tingkat nasional dan 

regional mengingat pencemaran kabut asap yang terjadi telah melintas batas 

negara (transboundary haze pollution). Terkait dengan hal tersebut, Starke 

(1995: 546) menyebutkan bahwa transboundary haze pollution bertentangan 

dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional, dimana salah satu 

prinsipnya berbunyi “Sic utere tuo ut alienum non laedes” yang menyatakan 

bahwa suatu negara dilarang melakukan atau mengijinkan dilakukannya 

kegiatan yang dapat merugikan negara lain, serta prinsip good 

neighbourliness.  

Berdasarkan laporan yang disusun oleh Porter (2016), pada bulan 

Juni hingga Oktober 2015 telah terjadi lebih dari 100 ribu kebakaran yang 

melahap jutaan hektar hutan dan lahan di Indonesia dengan perkiraan nilai 

kerugian secara ekonomi mencapai lebih dari USD15 miliar atau sekitar 

Rp196 triliun. Di samping itu, ilmuwan NASA juga meyakini bahwa situasi 
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pada tahun 2015 serupa dengan tahun 1997 dimana tahun tersebut tercatat 

sebagai bencana kabut asap paling parah dalam sejarah (NASA: Kabut Asap 

Indonesia Terparah Dalam Sejarah, 2015). Sebagai perbandingan, The 

Singapore based Economy and Environment Programme for Southeast Asia 

(EEPSEA) dan World Wide Fund for Nature (WWF) (dikutip dalam Bram, 

2012) menyatakan: 

Pada awal kebakaran hutan hebat di Indonesia yang terjadi pada pertengahan 

tahun 1997, diperkirakan kerugian materiil yang dialami Indonesia, Malaysia, 

dan Singapura mencapai USD4,5 miliar atau setara dengan Rp9 triliun pada saat 

itu, dimana Indonesia dinobatkan sebagai pencemar udara terbesar di dunia.  

 

Melalui penjelasan di atas, dengan perkiraan nilai kerugian yang 

mencapai USD4,5 miliar apabila dibandingkan dengan nilai kerugian di 

tahun 1997, maka kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 

dipandang sebagai yang terburuk sepanjang sejarah. 

 Pada tanggal 4 September 2015, kabut asap pekat terutama 

menyelimuti berbagai wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Sekitar 80 

persen wilayah Sumatera tertutup asap, dimana terdapat sekitar 22,6 juta 

jiwa Sumatera dan 3 juta jiwa lainnya di wilayah Kalimantan (Kabut Asap 

Sudah Darurat, 2015). Kabut asap yang terjadi juga menyebar lintas batas 

(transboundary haze pollution) ke wilayah negara-negara tetangga, seperti 

ke wilayah Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan sebagian Thailand 

dan Filipina. Singapura menjadi salah satu negara dengan dampak kabut 

asap terburuk. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura sempat 

terpengaruh terkait pernyataan yang cukup kontroversial dari Wakil Presiden 
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RI, Jusuf Kalla yang mengatakan bahwa negara tetangga Indonesia harus 

bersyukur karena 11 bulan sudah mendapat udara bersih. Meskipun tidak 

diarahkan secara langsung untuk menanggapi pernyataan tersebut, 

sebagaimana dikutip oleh BBC Indonesia (2015), Menteri Luar Negeri 

Singapura, K. Shanmugam menyampaikan bahwa Indonesia menunjukkan 

perilaku yang “sangat tidak memikirkan keselamatan warga kami, dan warga 

mereka sendiri”. 

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia menjadi sorotan 

masyarakat melalui media sosial maupun media massa. Pengguna Twitter di 

Malaysia dan Singapura menggunakan #TerimaKasihIndonesia guna 

menyambut datangnya kabut asap ke wilayahnya. Di Indonesia, pengguna 

media sosial mengungkapkan kekecewaan kepada pemerintah melalui 

hashtag #melawanasap (Malaysia dan Singapura Sindir Kabut Asap Dengan 

#TerimaKasihIndonesia, 2015). Selain itu, berbagai perkembangan yang 

terjadi terkait kebakaran hutan dan lahan di Indonesia juga senantiasa 

dilaporkan oleh media massa, baik di Indonesia maupun luar negeri.  

Pemberitaan mengenai lingkungan di media massa seringkali 

menjadi satu-satunya sumber rujukan informasi oleh masyarakat luas 

(Atmakusumah, Maskun & Basorie, 1996: 24). Masyarakat selalu ingin tahu 

hal-hal yang terjadi di sekitarnya mengingat perubahan-perubahan yang 

terjadi pada lingkungan dapat mempengaruhi kemampuan manusia dalam 

mempertahankan kehidupan atau eksistensinya (Siahaan, 2004: 4). Hal ini 
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membuat media massa selalu melekat dalam kehidupan manusia 

sebagaimana dinyatakan oleh Straubhaar, LaRose & Davenport (2009):  

If you are similar to the typical person, then you spend nine and a half hours a day 

with the media. Multiply that by the number of days in a year, and you spend a 

solid five months of each year with media. If you were to add the recommended 

eight hours of sleep per night, you’d be left with only two and a half months of the 

year to eat, travel, talk with friend, and do everything else! (p. 3). 

 

Melalui penjelasan di atas, terlihat bahwa sebagian besar waktu 

dalam kehidupan manusia adalah untuk media dan menunjukkan betapa 

bergantungnya manusia pada media. Oleh karenanya, media massa memiliki 

kewajiban untuk menyampaikan informasi yang benar melalui pemberitaan 

yang objektif (Siahaan, 2001: 64).  

Kedekatan Indonesia dan Singapura secara geografis tidak membuat 

Indonesia dan Singapura memiliki karakteristik media massa yang serupa. 

Singapura memiliki keunikan dalam hal keberadaan media massa karena 

seluruh media internasional dapat beredar di Singapura tanpa adanya 

kebijakan mengenai sensor. Namun demikian, pemerintah Singapura 

memiliki kebijakan dan hukum yang ketat dalam mengatur media 

nasionalnya demi menjaga keharmonisan sosial dan pertumbuhan ekonomi 

(Press Reference n.d.). Ditambahkan oleh Rodan (2003: 519) yang 

menyebutkan bahwa beberapa akademisi menilai pemerintah Singapura 

membangun „rezim otoritarian‟ yang memandang bahwa kepentingan 

pemerintah lebih utama dibandingkan kebebasan pers. Prinsip utama 
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pemerintah Singapura terkait media sebagaimana disampaikan oleh 

Mahizhnan (2013), adalah sebagai berikut:  

Media must serve the national interest as defined by the elected government.  It 

flatly rejects the concept of media as the Fourth Estate. Thomas Jefferson is in 

bad odour with the Singapore government. Instead, the concept of “development 

journalism” or “nation-building journalism” had found favour with the ruling 

elite. 

 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Singapura menempatkan 

media untuk menjaga kepentingan nasional dan pemerintah. Sedangkan 

media di Indonesia menurut Mallarangeng (2002: 24) pada masa 

pemerintahan orde baru, media mengalami “masa kelam”, mengingat 

terbatasnya kebebasan pers untuk meyampaikan informasi secara bebas 

dan independen kepada masyarakat. Pada saat itu, agar dapat bertahan, 

sebagaimana diungkapkan Oetama (2001: 38), berbagai penerbit maupun 

para pemimpin redaksi terpaksa harus menerima paham kemitraan dengan 

pemerintah dan masyarakat.  

Menurut Kuiper (dalam Frederick & Worden, 2011: 44), setelah 

berakhirnya masa kekuasaan dan pemerintahan Presiden Soeharto, 

kebebasan pers di Indonesia meningkat dengan pesat. Kini kebebasan pers 

di Indonesia termasuk yang baik di tingkat negara-negara ASEAN. 

Menurut hasil survei Reporters Without Borders (dikutip dalam Poti, 

2011), Indonesia menduduki posisi kedua di ASEAN atau peringkat 117 di 

dunia dalam hal kebebasan pers, sedangkan Singapura berada diperingkat 

136, Malaysia di peringkat 141 dan Thailand peringkat 153, serta Filipina 
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berada pada urutan 156. Timor Leste secara mengejutkan menduduki 

posisi tertinggi di ASEAN dan berada di posisi 93 di dunia. 

 

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah  

Penelitian ini menangkap gejala bahwa kebakaran hutan dan lahan 

yang terjadi di Indonesia telah diberitakan oleh media massa Indonesia dan 

Singapura secara berbeda-beda sesuai dengan kebijakan redaksi masing-

masing, baik terkait penempatan posisi berita dalam surat kabar, frekuensi 

maupun ukuran luas pemberitaan. Media massa dengan berbagai agenda 

yang berada di belakangnya telah menyebabkan isi pemberitaan yang 

disajikan merupakan suatu hasil dari konstruksi sesuai sudut pandang 

tertentu dari perusahaan media dan wartawannya sebagaimana 

disampaikan Eriyanto (2002: 19).  

Beberapa penelitian terkait analisis isi pemberitaan kebakaran 

hutan dan lahan pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah karya 

Hendrika Windaryati dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang disusun 

pada tahun 2013 yang lalu dengan judul Objektivitas Berita Lingkungan 

Hidup di Harian Kompas (Analisis Isi pada Berita Lingkungan dalam 

Pemberitaaan Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Indonesia di 

Harian Kompas Periode Februari – September 2012). Penelitian tersebut 

bertujuan untuk mengetahui apakah objektivitas Kompas dikategorikan 

baik dalam pemberitaan lingkungan hidup, khususnya kasus kebakaran 
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hutan dan lahan gambut di Indonesia pada periode Februari-September 

2012 atau sebaliknya. Windaryati melihat objektivitas dari tiga dimensi 

diantaranya, akurasi, ketidakberpihakan dan validitas dan disimpulkan 

bahwa Kompas telah memenuhi nilai-nilai objektivitas secara berimbang. 

Selanjutnya, penelitian Aninda Haswari dari Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta pada tahun 2010 dengan judul Jurnalisme Lingkungan dalam 

Pemberitaan Seputar Eksploitasi Hutan di Indonesia (Analisis Isi 

Penerapan Jurnalisme Lingkungan dalam Pemberitaan Eksploitasi Hutan 

di Indonesia pada SKH Kompas April – Mei 2010). Penelitian tersebut 

dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan jurnalisme 

lingkungan pada Harian Kompas dan Pikiran Rakyat dengan menekankan 

pada empat dimensi penelitian, yaitu informasi, korelasi, kohesi dan 

pengawasan. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Harian Kompas 

sudah menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan melalui 

pemberitaannya, namun penerapan jurnalisme lingkungan masih terdapat 

kekurangan dalam sebagian dimensi yang menjadi kategori penelitian 

seperti pada dimensi korelasi.  

Berbeda dengan dua penelitian tersebut di atas, Yunie Heneok dari 

Universitas Petra dalam penelitian pada tahun 2007 dengan judul Analisis 

Isi Media Kompas Terkait Berita Pemanasan Global melakukan penelitian 

mengenai media performance dan media objectivity menemukan bahwa 

dari kategori media performance, Kompas masuk dalam kategori baik. 
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Namun, pada kategori media objectivity Kompas masuk dalam kategori 

buruk.  

Selain itu, penelitian terkait kebakaran hutan yang disusun oleh 

Rizki Ramadhani Nasution (2016) dari Universitas Sumatera Utara, 

Medan dengan judul Analisis Isi Penerapan Jurnalisme Lingkungan Dalam 

Pemberitaan Kabut Asap di Harian Waspada Edisi 1 September-13 

November 2015 mengungkapkan bagaimana Harian Waspada menerapkan 

ketentuan jurnalisme lingkungan dalam pemberitaan kabut asap yang 

melanda Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2015 dengan merujuk pada 

tiga aspek, yaitu penerapan kode etik jurnalisme lingkungan, jenis-jenis 

berita, posisi penempatan, serta frekuensi penggunaan narasumber. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Harian Waspada tidak memenuhi semua 

ketentuan jurnalisme lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Center of 

Journalism melalui Code of Ethics of Environmental Journalism. Jenis 

penulisan yang paling banyak muncul adalah straight news dengan nara 

sumber didominasi oleh negara dan masyarakat. Pada aspek posisi 

penempatan berita, pemberitaan kabut asap lebih banyak berada di 

halaman dalam yang terdiri dari berita-berita skala regional dan lokal, 

sementara itu hanya terdapat 6 berita yang berada di headline. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pemberitaan kabut asap yang melanda Sumatera dan 

Kalimantan tahun 2015 lalu tidak terlalu diprioritaskan. 

Dengan merujuk pada paparan penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya, maka keunikan dalam penelitian ini adalah belum adanya 
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penelitian analisis isi pemberitaan terkait kebakaran hutan dan lahan di 

Indonesia yang terbit dalam media massa Indonesia dan Singapura 

berdasarkan kategori objektivitas. Selain itu, penelian ini juga ingin 

melihat ketertarikan masing-masing media massa berdasarkan pemuatan 

topik berita yang diusung dalam pemberitaannya dilihat dari tiga aspek 

yang berbeda, yaitu frekuensi, posisi penempatan serta luas bidang berita 

yang disajikan.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, 

identifikasi masalah serta keunikan penelitian yang belum disentuh oleh 

peneliti lain, maka penelitian ini berupaya untuk menjawab rumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana proporsi pemuatan pemberitaan terkait kebakaran hutan 

dan lahan di Indonesia dalam surat kabar Indonesia dan Singapura 

berdasarkan frekuensi, posisi penempatan dan luas bidang berita 

sesuai kriteria objektivitas? 

2. Bagaimana proporsi pemuatan topik pemberitaan berdasarkan 

frekuensi, posisi penempatan dan luas bidang berita terkait 

kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dalam surat kabar Indonesia 

dan Singapura? 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 
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Guna menghindari cakupan penelitian yang terlalu luas dan dapat 

mengaburkan penelitian, maka peneliti membatasi masalah yang akan 

diteliti. Penelitian ini akan menganalisa proporsi pemuatan pemberitaan 

terkait kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang terbit dalam surat 

kabar Indonesia dan Singapura. Dengan menggunakan teknik purpossive 

dipilih 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional di Indonesia, yaitu 

Harian Kompas dan 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional di 

Singapura, The Straits Times. Kedua surat kabar tersebut dipilih 

berdasarkan pertimbangan bahwa keduanya memiliki oplah terbesar dan 

tingkat readership yang tinggi di masing-masing negara.  

Periode penelitian ini akan difokuskan pada pemberitaan yang 

terbit pada 1 Juni hingga 31 Desember 2015 dengan mempertimbangkan 

bahwa di dalam periode waktu tersebut terjadi lebih dari 100.000 

kebakaran yang melahap jutaan hektar hutan dan lahan di Indonesia 

(Porter, 2016). Selain itu, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 

tahun 2015 di Indonesia dipandang sebagai yang terburuk sepanjang 

sejarah (NASA: Kabut Asap Indonesia Terparah Dalam Sejarah, 2015).  

Adapun topik pemberitaan terkait kebakaran hutan dan lahan yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah topik-topik mengenai kegiatan 

pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dan merupakan 

pokok bahasan utama di dalam artikel pemberitaan surat kabar. 

Pemberitaan dalam penelitian ini tidak termasuk iklan atau advertorial 

(iklan yang ditulis sebagai informasi seperti suatu berita), editorial (Tajuk 
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Rencana), opini/kolom (baik yang dibuat oleh wartawan surat kabar 

ataupun oleh penulis luar), surat pembaca dan sejenisnya. 

 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitiaan ini adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan proporsi pemuatan pemberitaan terkait kebakaran 

hutan dan lahan di Indonesia dalam surat kabar Indonesia dan 

Singapura berdasarkan frekuensi, posisi penempatan dan luas bidang 

berita sesuai kriteria objektivitas.  

2. Mendeskripsikan proporsi pemuatan topik pemberitaan berdasarkan 

frekuensi, posisi penempatan dan luas bidang berita terkait 

kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dalam surat kabar Indonesia 

dan Singapura. 

 

1.5 Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan uraian terkait tujuan penelitian yang telah disampaikan 

sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa 

manfaat, diantaranya:  
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1. Dari Aspek Akademik: Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memperluas wawasan keilmuan di bidang media, khususnya terkait 

objektivitas dan ketertarikan media yang terlihat pada isi 

pemberitaan serta topik-topik mengenai kebakaran hutan dan lahan 

di Indonesia yang diangkat dalam surat kabar Indonesia dan 

Singapura. 

2. Dari Aspek Praktis:  Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran dan masukan kepada berbagai pihak terkait 

kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, serta memberikan 

pemahaman atas peran media massa bagi masyarakat. 

3. Dari Aspek Sosial: Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka 

wawasan masyarakat terhadap media massa, terutama dalam hal 

literacy terhadap media khususnya dalam melihat secara lebih kritis 

pada hal-hal terkait objektivitas dan topik pemberitaan mengenai 

kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dalam surat kabar Indonesia 

dan Singapura. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika tesis ini terdiri dari enam bab dimana pada BAB I, 

penulis menyampaikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, 

serta sistematika penelitian. Termasuk di dalamnya juga disertakan 

pembatasan masalah guna membantu pembaca untuk fokus pada titik 
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masalah yang diajukan oleh peneliti, termasuk pertimbangan atas 

pembatasan masalah penelitian tersebut.  

Selanjutnya, pada BAB II akan dibahas subjek dan objek 

penelitian, yaitu berupa gambaran mengenai subjek dan objek penelitian 

yang akan dikaji. Pada bab ini juga akan dipaparkan informasi profil 

Harian Kompas dan The Straits Times, serta pemberitaan terkait 

kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.  

 

Pada BAB III akan disampaikan tinjauan pustaka yang membahas 

konsep yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian yang relevan 

dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Selain itu, juga akan 

ditampilkan kerangka pemikiran yang diturunkan dari konsep atau teori 

yang dipandang relevan dengan permasalahan penelitian ini.  

Memasuki BAB IV dilakukan pemaparan mengenai metodologi 

penelitian yang membahas pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu 

kuantitatif dengan metode analisis ini deskriptif.  

BAB V dipaparkan hasil atas penelitian. Hasil penelitian berupa 

data yang telah diolah peneliti akan disajikan, serta dilakukan analisis 

mendalam atas pemberitaan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia 

berdasarkan pengkodingan yang telah dilakukan.  

Terakhir, pada BAB VI dipaparkan simpulan dan saran, serta 

rekomendasi. Simpulan berisikan rangkuman guna menjawab pertanyaan 

penelitian. Sedangkan saran berisi masukan bagi para pemangku 
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kepentingan, serta rekomendasi bagi akademisi atau praktisi yang ingin 

melakukan pendalaman atas penelitian ini atau menyelenggarakan 

penelitian serupa. 

 

 

 

 

 

 




