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Studi pada penelitian mencoba memaparkan bagaimana surat kabar membingkai 

(framing) teks berita tema lingkungan hidup yang diwakili peristiwa Banjir Citarum. 

Pertimbangan utama pemilihan surat kabar Kompas adalah keberanian Surat Kabar 

ini menampilkan berita mengenai Banjir Citarum ini selama 3 edisi; 26, 27 dan 29 

Maret 2010 pada halaman pertama. Seperti telah kita ketahui bersama, tema 

pemberitaan yang utama dalam sebuah surat kabar berada pada halaman pertama.  

Dari konstruksi surat kabar Kompas dalam pemberitaan  lingkungan hidup 

melalui pembingkaian (framing) penyajian Berita Banjir Citarum pada halaman 

pertama dapat ditarik 2 kesimpulan sebagai berikut: (1) Konstruksi Kompas mengenai 

isu lingkungan hidup dalam teks pemberitaan Banjir Citarum adalah kebijakan 

pemerintah dalam pengelolaan lingkungan terkait pengelolaan DAS (Daerah Aliran 

Sungai) Citarum sudah tepat; (2) Pada framing teks berita, ketiga teks berita yang 

berada pada halaman pertama menunjukan di wilayah DAS Citarum yang diterjang 

banjir sedang dalam ancaman kekurangan pangan tetapi tidak ada terselip upaya 

pembangunan ruang diskusi bagi masyarakat untuk kritis pada penyebab kerusakan 

lingkungan yang terjadi terutama terkait kebijakan pengelolaan DAS Citarum.  

Padahal dalam konsep jurnalisme lngkungan hidup menekankan pada kajian secara 

holistik termasuk manajemen atau kebijakan pemerintah dalam pengelolaan 

lingkungan. 

 

Kata Kunci; Analisis Framing dan Berita Lingkungan Hidup 

 

Latar Belakang 

Peran surat kabar sebagai katalis dalam pembangunan sudah lama berlangsung. Namun, 

penentuan informasi maupun besaran tema tertentu dalam surat kabar, tentu berpedoman pada 

kebijakan redaksi. Dalam hal ini menyangkut materi yang ditampilkan maupun komposisi isi 

yang harus mewakili tujuan dari surat kabar tersebut. 

 Lebih dari itu, penyampaian berita ternyata menyimpan misi tersembuyi (hidden 
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mission). Bagi masyarakat biasa, pesan dari sebuah berita akan dinilai apa adanya. Berita 

dipandang sebagai “teks suci” yang penuh dengan objektivitas. Namun, berbeda dengan 

kalangan tertentu yang memahami betul gerak industri pers terutama surat kabar. Mereka akan 

menilai lebih dalam terhadap pemberitaan, yaitu setiap penulisan berita menyimpan ideologis 

atau latar belakang dari surat kabar. Seorang jurnalis dan  redaktur pasti akan memasukkan 

ide-ide mereka dalam analisis terhadap data-data yang diperoleh di lapangan serta jumlah dan 

letak posisinya dalam setiap edisi terbitannya. 

Oleh karena itu, diperlukan sebuah analisis tersendiri terhadap isi berita. Sehingga akan 

diketahui kecenderungan posisi berita berdasarkan urgenitas isunya, dalm hal ini berita 

pembangunan. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap pembaca itu sendiri. 

Pembaca lebih memahami mengapa seorang jurnalis atau institusi surat kabar seperti Kompas, 

Republika, Jawa Pos, dan lain-lain menulis berita dengan bingkai tertentu.  

Sehingga, seminimal mungkin menghindari terjadinya respon yang reaksional. Pembaca 

tidak akan fanatik terhadap salah satu institusi surat kabar dengan alasan ideologi. Artinya, 

masyarakat akan lebih dewasa terhadap surat kabar. 

Penelitian ini melihat pandangan Surat Kabar nasional, yaitu Kompas dalam 

membingkai sebuah tema pembangunan berkelanjutan. Salah satunya dalah tema lingkungan 

hidup. Mengapa hal ini menjadi penting? Sebab dalam 3 edisi terbitan Kompas “berani” 

memasang isu-isu lingkungan hidup sebagai headline di halaman depan (26, 27, dan 29 Maret 

2010) pada halaman pertama. Padahal dalam survei kecil (analisis isi kuantitaif) yang 

dilakukan peneliti pada dua surat kabar mainstream nasional yang lainnya yaitu Jawa Pos dan 

Republika pada periode terbit yang sama, kedua surat kabar ini menunjukan tema politik dan 
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hukum dengan presentasi 75 % dari total headline di halaman pertama.  

Sehingga, studi pada penelitian mencoba memaparkan bagaimana Kompas membingkai 

(framing) teks berita tema lingkungan hidup yang diwakili peristiwa Banjir Citarum. 

Pertimbangan utama pemilihan surat kabar Kompas adalah keberanian Surat Kabar ini 

menampilkan berita mengenai Banjir Citarum ini selama 3 edisi; 26, 27 dan 29 Maret 2010 

pada halaman pertama. Seperti telah kita ketahui bersama, tema pemberitaan yang utama 

dalam sebuah surat kabar berada pada halaman pertama. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana surat kabar Kompas mengkonstruksi pemberitaan  lingkungan hidup melalui 

pembingkaian (framing) penyajian Berita Banjir Citarum pada halaman pertama ? 

  

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui konstruksi surat kabar 

Kompas dalam pemberitaan lingkungan hidup melalui pembingkaian (framing) penyajian 

Berita Banjir Citarum pada halaman pertama. 

 

Manfaat Penelitian 

1. Menambah dan melengkapi penelitian komunikasi untuk pembangunan berkelanjutan 

terutama kajian media atau jurnalisme pembangunan melalui penelitian konstruksi 

media cetak terutama media cetak mainstream. 
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2. Memberikan sudut pandang baru dalam menilai keseimbangan (balance) dan netralitas 

dalam pemberitaan terutama tema-tema lingkungan hidup 

3. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian lain serta memotivasi peneliti lain dalam 

melakukan penelitian baru dalam lingkup kajian komunikasi untuk pembangunan 

berkelanjutan terutama kajian media. 

  



KONSTRUKSI SURAT KABAR HARIAN MENGENAI   LINGKUNGAN HIDUP  
(Analisis Framing dalam Penyajian Berita Banjir Citarum SKH Kompas) 

 
Fakultas Ilmu Komunikasi - Universitas Mercu Buana 
Jl. Meruya Selatan Kembangan Jakarta Barat 11650 
www.mercubuana.ac.id 

 

 

5 

Tinjauan Teoritis 

1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

yang juga menggunakan pendekatan framing sebagai pendekatan penelitian serta jurnalisme 

atau pemberitaan lingkungan. Salah satunya sebagai berikut; 

Peneliti dan Judul 

Penlitian 

Inti Kajian Pendekatan Tujuan Penelitian Hasil Penelitian 

Noneng Sumiaty, 

2007, Berita Flu 

Burung Di Jawa 

Barat 

(Analisis Framing 

Pemberitaan 

Mengenai Flu 

Burung di Jawa 

Barat Pada Surat 

Kabar Harian 

Pikiran Rakyat 

Bandung), Dalam 

Jurnal Komunikasi 

BP2i 

Surat kabar 

harian Pikiran 

Rakyat 

mencoba 

membingkai 

pemberitaan flu 

burung sehingga 

informasi 

tentang flu 

burung lebih 

bermakna dan 

menarik, 

sehingga 

masyarakat ingin 

mengetahui 

lebih banyak 

tentang flu 

burung. 

Teknik 

analisis data 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah teknik 

analisis 

framing 

Robert N. 

Entman. 

 

Tujuan penelitian ini 

adalah 

1. Mengetahui 

tentang 

kecenderungan 

pemberitaan surat 

kabar Pikiran 

Rakyat Bandung 

mengenai flu 

burung di Jawa 

Barat. 

2. Mengetahui cara 

surat kabar 

Pikiran Rakyat 

membingkai 

pemberitaan 

mengenai flu 

burung 

Hasil atau kesimpulan 

dari penelitian ini adalah 

1. Kecenderungan 

pemberitaan kepada 

masalah kurangnya 

upaya yang dilakukan 

pemerintah untuk 

menangani kasus flu 

burung 

2. Pikiran Rakyat 

Bandung membingkai 

permasalahan flu 

burung pada 

kelambanan 

pemerintah dalam 

penanganannya. 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengenai teks berita surat kabar harian 

Kompas ini berbeda dalam tiga sudut pandang di atas adalah sebagai berikut: 

1. Inti kajian, melihat mendalam kajian dan penerapan jurnalisme lingkungan atau 

pemberitaan yang berwawasan lingkungan dari sebuah surat kabar terlepas dari isu-isu 

sentralnya 

2. Pendekatan yang digunakan model framing yang diperkenalkan Pan dan Kosicki 

bahwa teks berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat dari organisasi ide 
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serta dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita (seperti kutipan 

sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu) ke dalam teks secara 

keseluruhan. 

3. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui konstruksi surat kabar Kompas dalam 

pemberitaan lingkungan hidup melalui pembingkaian (framing) penyajian Berita 

Banjir Citarum pada halaman pertama, sehingga tentu hasil dari penelitian ini 

menjawab dari tujuan penelitian tersebut. 

2. Berita sebagai Konstruksi Realitas oleh Surat Kabar 

Bagi Berger, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang 

diturunkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi. Dengan pemahaman 

semacam ini, realitas berwajah ganda/plural. Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang 

berbeda-beda atas suatu realitas. (Eriyanto, 2002:15). Sehingga, konstruksi atas realitas 

dapat dipahami sebagai proses yang didalamnya ada ”penceritaan” kembali sebuah fakta 

mengenai sesuatu keadaan atau peristiwa dengan mengaitkannya terhadap sesuatu yang jauh 

berbeda dengan subtansi peristiwa tersebut. 

Lalu bagaimana teori konstruksi atas realitas ini memetakan penyajian berita oleh media 

massa (termasuk surat kabar)? Prinsipnya fungsi media massa adalah ”menceritakan 

kembali fakta” (to inform) kepada masyarakat. Hal ini akan sangat berkaitan dengan 

bangunan konstruksi atas realitas. Dari hasil produksi teks berita inilah, media massa  

terkadang terlalu “berlebihan” dalam mengapresiasi tuntutan khalayak sebagai sumber 

informasi. Sehingga, seperti media massa lainnya, surat kabar sering kali menampilkan isu-

isu yang sebenarnya “dangkal” menjadi fakta yang menyangkut hajat hidup orang banyak 
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atau dalam istilahnya sering disebut orientasi media massa (dalam hal penelitian ini surat 

kabar). 

Orientasi dari sebuah media massa-termasuk surat kabar-dapat kita petakan dengan 

menilai news value (nilai berita) dari sebuah teks. Sebab, nilai berita merupakan ukuran 

(measurement) dari media massa sebagai lembaga dan wartawan sebagai penyaji berita 

dalam peliputan dan produksi teks berita. Sebuah fakta akan dinilai layak menjadi teks 

berita apabila memiliki paling tinggi. Untuk itu akan sangat memudahkan memulai sebuah 

penilaian terhadap teks berita  ketika berupaya memahami ukuran serta elemen yang 

digunakan oleh media massa dalam menilai sebuah peristiwa. Dimana muaranya adalah 

sebuah konstruksi atas realitas tadi. 

Selain itu, nilai berita adalah produk dari konstruksi wartawan yang dianggap ideologi 

profesional wartawan dimana memberi prosedur bagaimana peristiwa yang begitu banyak 

disaring dan ditampilkan. Secara umum (Eriyanto, 2002:105-107), nilai berita dapat dipecah 

sebagai berikut: 

a. Prominance, nilai berita diukur dari kebesaran peristiwanya atau arti 

pentingnya.  

b. Human Interest, peristiwa lebih memungkinkan disebut berita kalau peristiwa 

itu lebih banyak mengandung unsur haru, sedih, dan menguras emosi khalayak.  

c. Conflict/Controversy , peristiwa yang mengandung konflik lebih 

potensial disebut berita dibandingkan dengan peristiwa biasa-biasa saja.  

d. Unusual, berita mengandung peristiwa yang tidak biasa, peristiwa yang jarang 

terjadi.  
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e. Proximity, peristiwa yang dekat lebih layak diberitakan dibandingkan dengan 

peristiwa yang jauh, baik dari fisik maupun emosional dengan khalayak. 

Dalam penelitian ini, nilai berita tersebut merupakan ukuran dari konstruksi 

atas realitas dari surat kabar Kompas dalam menyajikan pemberitaan bertema 

lingkungan hidup. Batasan dari nilai berita yang menjadikan peristiwa Banjir Citarum 

dan ornamen-ornamen didalamnya layak disajikan sebagai teks berita. 

3. Framing; Bingkai Media Massa dalam Konstruksi Realitas 

Pendekatan dan analisis framing  menggali sebuah bangunan (konstruksi) baik ideologi, 

politik, dan kepentingan yang kompleks dalam teks berita, agar teks berita tidak dipandang 

entitas yang bebas nilai. Sehingga, pada prinsipnya analisis framing melakukan pendekatan 

untuk mengetahui bagaimana perspektif yang berkembang dalam produksi teks berita. 

Faktanya, kita sering menemukan dua atau tiga media massa semisal surat kabar, 

meliput peristiwa yang sama tetapi menghasilkan teks beita yang gaya dan sudut pandang 

berbeda.  Sehingga, proses produksi teks berita pada media massa yang sangat menentukan 

frame dari teks berita yang diproduksinya. Hal ini tidak lepas dari latar belakang pengetahuan, 

dan ideologi wartawan sebagai peliput hingga ideologi, kepemilikan, politik, dan kepentingan 

institusi media massa. Disinilah kekuatan pendekatan dan analisis framing untuk menangkap 

cara-cara media massa mengkostruksi sebuah realitas dari sebuah peristiwa ke dalam teks 

berita. 

Hal ini dapat didukung dari pendapat beberapa pakar framing diantaranya; Robert N. 

Entman mendefinisikan framing sebagai proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga 

bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Sedangkan menurut 
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Pan dan Kosicki, framing merupakan strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkata 

kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa dan dihubungkan 

dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita. (Eriyanto, 2002:67-68) 

3. 1. Proses Framing 

Mengutip dari Redi Panuju, proses analisis framing dibagi dalam empat bagian 

(Panuju, 2003) 

a. Frame Building (Bangunan Bingkai) 

Frame Building meliputi pertanyaan kunci; faktor struktur dan organisasi 

media seperti apa yang mempengaruhi sistem media atau karakteristik individu 

wartawan seperti apa yang mampu mempengaruhi penulisan sebuah berita terhadap 

peristiwa. 

b. Frame Setting (Pengkondisian Bingkai) 

Proses kedua dalam framing adalah frame setting. Frame setting didasarkan 

pada proses identifikasi yang sangat penting, dimana salah satu aspeknya yaitu 

pengkondisian agenda (agenda setting). Agenda setting lebih menitikberatkan 

membungkus isu-isu yang menonjol dalam hal ini dengan membingkai (framing). 

Sehingga, pada muaranya framing setting memilah isu-isu dalam dua level yaitu (1) 

pengkondisian bingkai dari objek yang penting (2) pengkondisian atribut yang 

penting. 

c. Individual Level Effect of Framing (Tingkat Efek Bingkai Bagi Individu) 

Tingkat pengaruh indvidual terhadap seseorang akan membentuk beberapa 

variabel perilaku, kebiasaan, dan variabel kognitif lainnya dengan menggunakan 
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model kotak hitam (black box model). Sehingga, studi ini berfokus pada input dan 

output sebagai proses yang menghubungkan variabel kunci tersebut. Keluaran 

framing, sekalipun telah memberi kontribusi yang penting dalam menjelaskan efek 

penulisan berita. Namun, studi ini bukan dimaksudkan menjelaskan bagaimana dan 

mengapa dua variabel yang dihubungkan tadi. 

d. Journalist as Audience (Wartawan Sebagai Pendengar) 

Pengaruh tata mengulas berita pada isi yang sama dalam media lain adalah 

fungsi organisasi media massa dengan beragam faktor dimana wartawan lebih 

cenderung untuk melakukan pemilihan konteks. Disini, diharapkan wartawan dapat 

berperan sebagai orang yang mendengarkan analisa pembaca sehingga ada timbal 

balik ide. Jadi, analisa wartawan tidak serta merta dianggap paling benar dan tidak 

terdapat kelemahan. 

3. 2. Model Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

Model framing yang diperkenalkan Pan dan Kosicki ini mengatakan bahwa 

teks berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat dari organisasi ide. 

Frame ini adalah suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam 

teks berita (seperti kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat 

tertentu) ke dalam teks secara keseluruhan. Frame berhubungan dengan makna, 

bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa dapat dilihat dari perangkat tanda 

yang dimunculkan dalam teks. (Eriyanto, 2002:254-255). 

Dalam pendekatan ini, perangkat framing dapat dibagi kedalam empat struktur 

besar yaitu; sintaksis, skrip, tematik dan retoris. Keempat struktur tersebut 
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merupakan suatu rangkaian yang dapat menunjukkan framing dari suatu media 

(Eriyanto, 2002:255-266), sebagai berikut; 

a. Sintaksis 

Sintaksis berhubungan dengan bagaimana seorang wartawan menyusun 

peristiwa (pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa) ke dalam bentuk 

susunan umum teks berita. Bentuk susunan teks berita ini dapat dilihat biasanya  dari 

headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan dan penutup yang 

umumnya berbentuk piramida terbalik. 

b. Skrip 

Skrip berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan atau 

menceritakan peristiwa ke dalam bentuk teks berita. Struktur ini melihat 

bagaimana strategi cara bercerita atau bertutur yang dipakai oleh wartawan dalam 

mengemas peristiwa. Bentuk umum dari struktur skrip adalah pola 5W + 1H (who, 

what, where, why, dan how). Meskipun pola ini tidak selalu dapat dijumpai dalam 

setiap berita yang ditampilkan, kategori informasi ini yang diharapkan diambil 

oleh wartawan untuk dilaporkan. Unsur kelengkapan berita ini dapat menjadi 

penanda framing yang penting. 

c. Tematik 

Tematik berhubungan dengan bagaimana wartawan mengungkapkan 

pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat atau hubungan antar 

kalimat yang membentuk teks berita secara keseluruhan. Struktur ini akan melihat 

bagaimana pemahaman itu diwujudkan dalam bentuk yang lebih kecil.  Bagi Pan 
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dan Kosicki, berita mirip sebuah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini kita 

gunakan untuk menyebut struktur tematik dari berita. Struktur tematik dapat diamati 

dari bagaimana peristiwa itu diungkapkan atau dibuat oleh wartawan. Perangkat 

dari struktur tematik diantaranya; detail, koherensi, bentuk kalimat, penggunaan 

kata ganti. 

d. Retoris 

Retoris berhubungan dengan bagaimana wartawan menekankan arti 

tertentu ke dalam teks berita. Struktur ini akan melihat bagaimana wartawan 

memakai pilihan kata, idiom, grafik dan gambar yang dipakai bukan hanya 

mendukung tulisan, melainkan juga menekankan arti tertentu kepada pembaca. 

Wartawan menggunakan perangkat retoris untuk membuat citra, 

meningkatkan kemenonjolan pada sisi tertentu dan meningkatkan gambaran yang 

diinginkan dari suatu berita.  

Ada beberapa elemen dari struktur retoris, diantaranya: (1) Leksikon, 

pemilihan dan pemakaian kata-kata tertentu untuk menandai atau 

menggambarkan peristiwa; (2) Grafis, biasanya muncul lewat bagian tulisan 

yang dibuat lain dibandingkan tulisan lain; dan (3) Metafora. 

Dalam penelitian ini, model framing Pan dan Kosicki memang dipilih 

sebagai pisau analisis. Menurut peneliti model ini mampu memotret bangunan 

bingkai (frame) teks berita surat kabar Kompas dalam menyajikan pemberitaan 

lingkungan hidup secara komprehensif. Pewacanaan isu lingkungan hidup oleh 

surat kabar Kompas melalui penyajian berita Banjir Citarum mengindikasikan 
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upaya pembentukan sebuah agenda diskusi dalam ruang publik dan menjadikan 

concern kebijakan serta politik pemerintah terkait pengelolaan lingkungan 

hidup. 

Hal ini sejalan dengan tuntutan dari penggunaan model framing Pan dan 

Kosicki. Analisis framing dilihat sebagaimana wacana publik tentang suatu isu 

atau kebijakan dikonstruksikan. Seperti diakui oleh Pan dan Kosicki, framing 

adalah bagian dari proses besar bagaimana publik menafsirkan isu-isu atau 

kebijakan politik tertentu. (Eriyanto, 2002:251-252)  

4. Jurnalisme Lingkungan Hidup 

Pada prinsipnya jurnalisme lingkungan hidup sama format jurnalisme yang lain. 

Namun, yang menjadi perbedaan adalah isu sentral dalam pemberitaan, jurnalisme lingkungan 

hidup menitiberatkan peliputan dan produksi teks berita pada realitas lingkungan hidup 

seperti; kerusakan lingkungan akibat olah tangan manusia (pencemaran, banjir, tanah longsor, 

penggundulan hutan), kearifan lokal, konservasi, limbah, penggunaaan sumber daya alam. 

Berkaca dari kategorisasi pemberitaan menurut Flournoy, batasan pemberitaan lingkungan 

hidup (Flournoy, 1989) ,yaitu; 

Peristiwa yang ditampilkan dalam teks berita yang terkait dengan Bencana Alam, 

Perubahan Iklim, Global Warming, Penipisan Lapisan Ozon, dan lain-lainya seperti 

pengembangan teknologi serta kebijakan pemerintah terkait lingkungan. 

Sebagian besar masyarakat mengetahui kerusakan lingkungan hidup seperti 

penggundulan hutan, pencemaran sampah dan industri serta efek rumah kaca melalui surat 

kabar dan televisi. Tetapi sebagian besar ahli lingkungan hidup tidak puas dengan 

pemberitaan lingkungan hidup di surat kabar maupun di televisi. Mereka menyebutkan tiga 

kesalahan yang sering muncul dalam pemberitaan lingkungan hidup; seperti: tiadanya 
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informasi yang relevan dengan latar belakang pemberitaan, judul berita yang sering 

menyesatkan dan tiadanya keinginan memikirkan dalam risiko pemberitaan. (Abrar, 1993:59-

60).  

Hal ini yang menjadi bahasan utama dalam penelitian ini, terutama terkait proses 

produksi teks berita oleh surat kabar Kompas memotret peristiwa lingkungan hidup. Seperti 

diutarakan sebelumnya, bahwa media massa-termasuk surat kabar- mempunyai kemampuan 

dalam merekonstruksi realitas, maka berita Banjir Citarum dalam pandangan peniliti 

merupakan bentuk konstruksi realitas atas jurnalisme lingkungan hidup melalui bingkai 

(frame) Kompas sebagai institusi media massa.  

5. Kerangka Pemikiran 

Sehingga, secara berturut-turut penelitian ini menyandarkan pada tahapan kerangka 

berpikir sebagai berikut: (1) media massa merupakan agen konstruksi atas realitas; (2) frame 

teks berita merupakan bentuk bangunan konstruksi media massa atas realitas; (3) produksi 

teks berita jurnalisme lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh media massa merupakan hasil 

konstruksi atas peristiwa atau isu lingkungan hidup; (4) Kompas sebagai institusi media massa 

dalam bentuk surat kabar, menjalankan praktek jurnalisme lingkungan hidup; (5) Sehingga, 

penelitian ini menjabarkan konstruksi surat kabar Kompas dalam pemberitaan lingkungan 

hidup melalui pembingkaian (framing) penyajian Berita Banjir Citarum pada halaman 

pertama, dimana terdapat dua isu sentral yaitu; lemahnya kebijakan pemerintah dalam 

pengelolaan lingkungan terkait pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) dan isu 

Eksploitasi secara ekonomi oleh masyarakat di DAS Citarum. 
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Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan analisis framing. Pendekatan dan 

analisis framing merupakan metode analisis teks media yang dalam paradigma 

konstruktivis. Sedangkan tipe dari penelitian ini adalah kualitatif interpretatif. 

Model framing yang digunakan dalam penelitian ini adalah model framing Pan 

dan Kosicki. Dalam model ini terdapat empat struktur besar sebagai unit amatan dan 

analisis yaitu sintaksis, skrip, tematik dan retoris yang digunakan untuk menganalisis 

keseluruhan teks berita surat kabar Kompas dalam pemberitaan lingkungan hidup melalui 

penyajian Berita Banjir Citarum pada halaman pertama. 

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah dokumentasi berupa kliping teks 

berita utama pada halaman pertama tentang Banjir Citarum dalam surat kabar Kompas. 

Teks berita yang dimaksud dalam peridoe terbit 26, 27, dan 29 Maret 2010, berikut berita 

utama mengenai Banjir Citarum yang menjadi objek amatan dalam penelitian ini; 

Tabel 1: Objek Amatan Penelitian 

Pemberitaan Surat Kabar Kompas Mengenai Banjir Citarum Pada Halaman 

Pertama 

Judul Berita Tanggal Terbit 

Ketahanan Pangan Terancam, Alih Fungsi Hutan 

Jadi Penyebab 

Jum'at, 26 Maret 2010 

Banjir Citarum, Puso Sudah Terjadi tapi 

Pemerintah Optimis 

Sabtu, 27 Maret 2010 

Banjir Citarum Sulit Diatasi, Perlu Ketegasan 

untuk Pulihkan DAS Citarum 

Senin, 29 Maret 2010 

3. Teknik Analisis Data 

Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis framing dengan model 



KONSTRUKSI SURAT KABAR HARIAN MENGENAI   LINGKUNGAN HIDUP  
(Analisis Framing dalam Penyajian Berita Banjir Citarum SKH Kompas) 

 
Fakultas Ilmu Komunikasi - Universitas Mercu Buana 
Jl. Meruya Selatan Kembangan Jakarta Barat 11650 
www.mercubuana.ac.id 

 

 

16 

framing dari Pan dan Kosicki. Penelitian menggunakan teks berita sebagai unit analisis. 

Berikut kerangka Model framing dari Pan dan Kosicki; 

Tabel 2: Kerangka Model Framing Pan dan Kosicki 

Struktur Perangkat 

Framing 

Unit Amatan 

Sintaksis  

Cara media massa 

menyusun fakta 

Skema Berita Headline, lead, latar 

informasi, kutipan sumber, 

pernyataan, penutup 

Skrip 

Cara media massa 

mengisahkan fakta 

Kelengkapan Berita 5W + 1H 

Tematik 

Cara media 

massa menulis 

fakta 

Detail 

Koherensi 

Bentuk Kalimat 

Kata Ganti 

Paragraf, proposisi, 

kalimat, hubungan antar 

kalimat 

Retoris 

Cara media 

massa menekankan 

fakta 

Leksikon 

Grafis 

Metafora 

Kata, idiom, gambar atau 

foto, grafik 

Unit analisis yang diamati adalah judul headline, lead, latar informasi, kutipan 

sumber, pernyataan, penutup, kelengkapan berita (5W + 1H), paragraf, proposisi, kalimat, 

hubungan antar kalimat, kata, idiom, gambar atau foto dan grafik dari  teks berita Banjir 

Citarum dalam surat kabar Kompas peridoe terbit 26, 27, dan 29 Maret 2010. Berdasarkan 

kerangka model framing dari Pan dan Kosicki tersebut peneliti menentukan instrumen 

penelitian sebagai berikut; 

Tabel 3: Instrumen Penelitian  

Pemberitaan Surat Kabar Kompas Mengenai Banjir Citarum Pada Halaman Pertama 

Struktur Perangkat Framing 

Sintaksis 

Bagaimana cara  surat kabar Kompas  

menyusun fakta dalam teks berita? 

Bagaimana skema teks berita surat 

kabar Kompas? 

Skrip 

Bagaimana cara surat kabar Kompas 

Bagaimana kelengkapan teks berita 

surat kabar Kompas? 
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mengisahkan fakta dalam teks berita? 

Tematik 

Bagaimana cara surat kabar Kompas 

menulis fakta dalam teks berita? 

a. Bagaimana detail teks berita surat 

kabar Kompas? 

b. Bagaimana koherensi teks berita 

surat kabar Kompas? 

c. Bagaimana bentuk kalimat teks 

berita surat kabar Kompas? 

d. Bagaimana pemakaian kata teks 

berita surat kabar Kompas? 

Retoris 

Bagaimana cara surat kabar Kompas 

menekankan fakta dalam teks berita? 

a. Bagaimana penggunaan leksikon teks 

berita surat kabar Kompas? 

b. Bagaimana penggunaan grafis teks 

berita surat kabar Kompas? 

c. Bagaimana penggunaan metafora 

teks berita surat kabar Kompas? 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Framing  Teks Berita Banjir Citarum Surat Kabar Kompas 

Dalam memberikan deskripsi dari framing Kompas dalam penyajian berita bertema 

lingkungan dengan teks berita Banjir Citarum selama tiga hari terbit (26, 27, dan 29 Maret 

2010) mengangkat sebagai isu-isu kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan 

terkait pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum sudah tepat sebanyak tiga teks 

berita. Perhatikan tabel berikut; 

Tabel 4 : Framing Isu dari Surat Kabar Kompas  

Dalam Penyajian Teks Berita Banjir Citarum Pada Halaman Pertama 

 

Framing Isu Judul Berita Tanggal Terbit 

Kebijakan Pemerintah Dalam 

Pengelolaan Lingkungan terkait 

Pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) 

Citarum sudah tepat.  

Ketahanan Pangan Terancam, Alih 

Fungsi Hutan Jadi Penyebab 

Jum'at, 26 Maret 2010 

Banjir Citarum, Puso Sudah Terjadi 

tapi Pemerintah Optimis 

Sabtu, 27 Maret 2010 

Banjir Citarum Sulit Diatasi, Perlu 

Ketegasan untuk Pulihkan DAS 

Senin, 29 Maret 2010 
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Citarum 

2. Framing Surat Kabar Kompas terhadap Isu Kebijakan Pemerintah Dalam 

Pengelolaan Lingkungan terkait Pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) 

Citarum Sudah Tepat 

Surat kabar Kompas menyajikan tiga teks berita mengenai Banjir Citarum terkait isu-

isu lemahnya kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan terkait pengelolaan DAS 

(Daerah Aliran Sungai) Citarum yaitu: (1) Ketahanan Pangan Terancam, Alih Fungsi Hutan 

Jadi Penyebab, terbit pada Jum'at, 26 Maret 2010; (2) Banjir Citarum, Puso Sudah Terjadi 

tapi Pemerintah Optimis, terbit pada Sabtu, 27 Maret 2010; dan (3) Banjir Citarum Sulit 

Diatasi, Perlu Ketegasan untuk Pulihkan DAS Citarum, terbit pada Senin, 29 Maret 2010. 

Pada sisi penempatan teks berita, ketiga teks berita tersebut berada pada halaman 

pertama. Bahkan, dua teks berita diletakkan sebagai berita utama yaitu Ketahanan Pangan 

Terancam, Alih Fungsi Hutan Jadi Penyebab, terbit pada Jum'at, 26 Maret 2010 dan Banjir 

Citarum Sulit Diatasi, Perlu Ketegasan untuk Pulihkan DAS Citarum, terbit pada Senin, 29 

Maret 2010. Selain itu, dua teks berita yang dipasang sebagai berita utama diperkuat 

dengan grafis berupa data mengenai kondisi DAS Citarum, kerawanan serta kerugian akibat 

meluapnya sungai Citarum. Untuk teks berita Ketahanan Pangan Terancam, Alih Fungsi 

Hutan Jadi Penyebab, terbit pada Jum'at, 26 Maret 2010 dilengkapi dengan foto beserta 

caption yang menampilkan pantauan dari udara Banjir dari Sungai Citarum di Kabupaten 

Karawang.  

Pada terbitan edisi 26 Maret 2010 Kompas memang menampilkan berita lingkungan 

dengan judul memberikan pentingnya atau ancaman dari kerusakan lingkungan tetapi 

juga memberikan sebuah “tudingan” penyebab kerusakan tersebut yaitu “Ketahanan 
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Pangan Terancam, Alih Fungsi Hutan Jadi Penyebab”. Kompas dengan judul seperti ini, 

mengkonstruksi bahwa di wilayah DAS Citarum yang diterjang banjir sedang dalam ancaman 

kekurangan pangan tetapi tidak ada terselip upaya pembangunan ruang diskusi bagi 

masyarakat untuk kritis pada penyebab kerusakan lingkungan yang terjadi. Judul di atas 

memang bagus untuk mengajak masyarakat dan pemerintah untuk tetapi bagi peneliti ada 

upaya penyudutan sepihak bahwa kerusakan DAS Citarum akibat alih fungsi hutan, baik 

sebagai lahan permukiman, pertanian, maupun bisnis .  

Padahal dalam konsep jurnalisme menekankan pada kajian secara holistik terutama 

manajemen atau kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan, hal ini yang tidak di-

cover secara berimbang oleh Kompas. Sehingga, seakan Kompas menunjukan pemerintah 

tidak salah (bebas dari tanggung jawab) dalam kasus banjir ini. Seperti pada Judul teks berita 

“Banjir Citarum, Puso Sudah Terjadi tapi Pemerintah Optimis” dan “Banjir Citarum 

Sulit Diatasi, Perlu Ketegasan untuk Pulihkan DAS Citarum”, penyajian beritanya hanya 

mengkhawatirkan masalah ketahanan pangan, belum membahas subtansi dari kerusakan 

DAS Sungai Citarum serta membangun kerangka diskusi bahwa DAS menjadi akibat ulah 

masyarakat semata. 

Tabel 5: Struktur Framing Pemberitaan Surat Kabar Kompas Mengenai Banjir 

Citarum Pada Halaman Pertama 

 

Struktur 

Framing 

Judul Berita 

Ketahanan Pangan 

Terancam, Alih 

Fungsi Hutan Jadi 

Penyebab 

Banjir Citarum, Puso 

Sudah Terjadi tapi 

Pemerintah Optimis 

Banjir Citarum Sulit 

Diatasi, Perlu Ketegasan 

untuk Pulihkan DAS 

Citarum 

Sintaksis  Penyajian berita 

berusaha memberikan 

signal bahaya 

Penyajian berita masih 

mengupayakan 

mengarahkan signal 

Sedikit berbeda dari teks 

berita sebelumnya. Pada 

bagian penutup berita 
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mengenai ketahanan 

pangan, bukan pada 

kerusakan lingkungan 

hal terlihat pada judul 

dan lead teks berita 

bahaya ketahanan 

pangan, dengan 

mengangkat fakta 

adanya Puso. Namun, 

tetap memberikan 

posisi pemerintah yang 

sudah tepat dalam 

kebijakannya dimana 

ada komnetar 

optimisme dari dua 

pejabat Departemen 

Pertanian. Menjadi 

agak rancu, masalah 

lingkungan hidup justru 

tidak tersentu sama 

sekali, padahal tema 

sentral teks ini adalah 

banjir Citarum 

Kompas menghadirkan 

komnetar yang ingin 

mengatakan ada lemahnya 

kebijakan pemerintah 

dalam pengelolaan 

lingkungan hidup terkait 

penegakan aturan alih 

fungi hutan. Tetapi secara 

keseluruhan, teks ini 

mencoba mengalihkan 

tanggungjawab dari 

pemerintah menjadi 

tanggungjawab 

masyarakat semata. 

Skrip Unsur 5 W+1 H secara 

manifes telah 

terpenuhi, tetapi 

sebagai isu kerusakan 

lingkungan serta 

keterkaitan dengan 

kebijakan pemerintah 

dalam pengelolaan 

lingkungan masih 

belum terjawab. 

Sebagai surat kabar 

besar Kompas memang 

sangat memperhatikan 

unsur 5 W+1H, tetapi 

pemilihan unsur-unsur 

kelengkapan teks berita 

di sini mendukung 

tema atau konstruksi 

dari Kompas sendiri. 

Dalam kasus banjir 

Citarum dengan 

mengaitkan masalah 

ketahanan pangan 

seolah-olah melupakan 

kebijakan pengelolaan 

lingkungan hidup. 

Sehingga tidak ada 

kelengkapan berita 

mengenai masalah 

lingkungan hidup, 

misalkan dimana posisi 

kementrian 

Lingkungan Hidup 

tidak di-cover dalam 

teks ini 

Kelengkapa berita dari 

Kompas semua sudah ter-

cover secara baik, tetapi 

pemilihan dan penggunaan 

dari kelengkapan ini 

belum berimbang dalam 

kasus banjir Citarum 

terutama dari segi 

kebijakan pemerintah 

dalam menangani DAS 

Citarum 
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Tematik Secara tematis, ada 2 

kerangka pikir yang 

disuguhkan oleh 

Kompas; (1) Urgenitas 

ketahanan pangan 

ketimbang kerusakan 

lingkungan, (2) 

kebijakan pengelolaan 

lingkungan sudah tepat 

dalam kasus banjir 

Citrarum, tetapi perlu 

memperhatikan 

masalah ketahanan 

pangan. 

Tematis yang dibangun 

dalam teks ini masih 

dalam 2 kerangka pikir 

yaitu; (1) Urgenitas 

ketahanan pangan 

ketimbang kerusakan 

lingkungan, (2) 

kebijakan pengelolaan 

lingkungan sudah tepat 

dalam kasus banjir 

Citrarum, tetapi perlu 

memperhatikan 

masalah ketahanan 

pangan. 

Bingkai dari Kompas 

dalam struktur tematis teks 

berita ini dibagi dalam 2 

kerangka; (1) Kebijakan 

pemerintah sudah tepat 

hanya perlu lebih intensif 

tetapi letak kesalahan ada 

pada masyarakat yang 

tdak korperatif, (2) 

kerugian sektor ekonomi 

warga akibat meluapnya 

DAS. 

Retoris Sedikit berbeda 

penggunaan grafis dan 

foto dalam teks berita 

ini memberikan 

gambaran mengenai 

kondisi banjir dan 

potensi meluapnya 

DAS Citarum 

Dalam teks berita ini, 

Kompas tidak 

menyajikan ornamen-

ornamen seperti grafis 

ataupun foto 

Grafis hadir dalam teks ini 

untuk memperkuat 

bangunan struktur framing 

dari struktur yang lain. 

 

Simpulan 

Dari konstruksi surat kabar Kompas dalam pemberitaan  lingkungan hidup melalui 

pembingkaian (framing) penyajian Berita Banjir Citarum pada halaman pertamadapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Konstruksi Kompas mengenai isu lingkungan hidup dalam teks pemberitaan Banjir 

Citarum adalah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan terkait 

pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum sudah tepat. 

2. Pada framing teks berita, ketiga teks berita yang berada pada halaman pertama 

menunjukan di wilayah DAS Citarum yang diterjang banjir sedang dalam ancaman 

kekurangan pangan tetapi tidak ada terselip upaya pembangunan ruang diskusi bagi 
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masyarakat untuk kritis pada penyebab kerusakan lingkungan yang terjadi terutama 

terkait kebijakan pengelolaan DAS Citarum.  Padahal dalam konsep jurnalisme 

menekankan pada kajian secara holistik termasuk manajemen atau kebijakan pemerintah 

dalam pengelolaan lingkungan. 
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