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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melihat kondisi lingkungan sekarang ini bisa kita lihat secara seksama,

kita akan menyadari betapa memprihatinkannya kondisi lingkungan saat ini. Hal

tersebut terjadi karena berbagai faktor, yaitu perkembangan zaman, pertambahan

jumlah penduduk. Perkembangan zaman merupakan menjadi alasan utama karena

perkembangan zaman membuat manusia terus mengembangkan teknologi dan

menciptakan hal – hal yang baru.

Perkembangan dunia persurat kabaran modern. Sejalan dengan daya

rengkuhnya terhadap jutaan pembaca di berbagai belahan dunia, serta

persaingannya dengan radio dan televisi. Teknologi elektronik, yang memasok

televisi di hampir setiap rumah di dunia barat, ikut mendorong perkembangan

proses percetakan surat kabar. Kehadiran televisi membuat pemunculan koran-

koran yang dibagikan secara gratis. Iklan telah menutup biaya produksi cetak

(Santana, 2005 :86).

Manusia harus berkomunikasi dengan manusia lainnya agar ia dapat tetap

mempertahankan hidupnya. Ia harus mendapat informasi dari orang lain dan juga

memberikan informasi kepada orang lain. Ia perlu mengetahui apa yang terjadi di

sekitarnya, di kotanya, di negaranya, dan semakin ingin tahu apa yang terjadi di

dunia ( Budyatna, 2007:27).

Indonesia memiliki catatan buruk seputar penyelesaian berbagai persoalan

lingkungan hidup. Persoalan tata ruang, pertumbuhan pendidik, populasi, sampah,
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pembakaran hutan, bencana alam dan limbah hanyalah sedikit contoh dari

banyaknya kasus lingkungan hidup yang belum terurai atau terselesaikan.

Rusaknya lingkungan hidup dapat mengancam kelangsungan hidup manusia,

karena manusia merupakan bagian dari alam, oleh karena itu manusia tidak dapat

memutuskan hubungannya dengan lingkungan hidup.

Kondisi lingkungan Riau pada saat itu sedang tidak baik. Kabut asap yang

melanda Riau sepertinya kabut asap terlama. Hingga menjelang akhir bulan juni

2013, kabut asap belum juga berkurang bahkan semakin padat. Asap tidak lagi

hanya berupa kabut namun juga disertai partikel debu padat. Seperti yang

diketahui kabut asap bisa terjadi dikarenakan dua hal, pertama kebakaran hutan

dan kedua dikarenakan pembakaran lahan hutan perkebunan.

Kerusakan hutan akibat kebakaran sudah sering terjadi di Riau, sehingga

asap pekat mengganggu aktifitas masyarakat. Sekitar bulan Juni 2013 lalu,

kebakaran hutan kembali terjadi di Riau dan terdapat beberapa titik api yang

membakar lahan dan hutan tersebut. Kabut asap pun merata di beberapa kota di

Riau hingga wilayah Singapura.

Salah satu fungsi pertama pers yang bertanggung jawab adalah fungsi

informatif, yaitu “memberikan informasi, atau berita, kepada khalayak ramai

dengan cara yang teratur” (Kusumaningrat, 2005:27). Informasi atau berita

tersebut diangkat berdasarkan realitas sosial yang tengah terjadi di masyarakat.

Persoalan lingkungan hidup adalah bagian dari realitas tersebut, maka media

massa memiliki kewajiban pula untuk mengangkat persoalan lingkungan hidup

dalam pemberitaannya.
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Kabut asap akibat kebakaran lahan di area perhutanan di Riau juga sempat

menyebabkan aktivitas Bandara Sultan Syaruf Kasim (SSK) II di Pekanbaru

sempat terganggu. Jarak pandang yang sangat terbatas menyebabkan pesawat

tidak bisa melakukan pendaratan (Kompasiana).

Lingkungan adalah tempat dimana seharusnya terjaga kelestariannya.

lingkungan merupakan tempat tinggal yang sangat penting bagi kehidupan

manusia, antara individu satu dengan yang lain, serta antara negara satu dengan

negara lain. Ketika permasalahan lingkungan muncul menjadi konflik yang besar

antar negara pastinya akan mengganggu hubungan bilateral maupun diplomatik

negara tersebut. Seperti kasus yang terjadi antara Indonesia dan Singapura

mengenai kabut asap yang muncul setiap tahunnya dikarenakan pemusnahan

lahan dengan cara pintas yaitu dibakar yang membuat kabut asap melanda hingga

negara tetangga yang muncul setiap tahunnya dan yang terparah adalah pada

bulan Juni dan Juli 2013. Hal ini berdampak  buruk pada hubungan kedua negara

ini. Dilihat dari segi Keamanan lingkungan sangat jelas bahwa kabut asap ini

sangatlah mengganggu aktivitas masyarakat dan keamanan negara masing-

masing. Kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Provinsi Riau dan sekitarnya

ini telah menimbulkan kerugian material yang besar dan mengganggu kehidupan

masyarakat di kawasan tersebut.

Akhir-akhir ini berita mengenai ketegangan antara Indonesia dan

Singapura semakin nampak jelas. Permasalahan kabut asap antara Indonesia

dengan Singapura saat ini semakin memanas. Hal ini berdampak pada hubungan

kedua negara ini yang terkesan saling mengecam satu sama lain dan berusaha

menjadi yang paling benar. Ketegangan ini muncul disebabkan oleh kabut asap
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yang terjadi di Riau yang merembet sampai ke Singapura. Akibat permasalahan

ini, banyak aksi dan reaksi yang bermunculan dari Indonesia dan Singapura salah

satunya ialah Singapura mengatakan bahwa Indonesia kurang tegas menangani

permasalahan ini.

Kebakaran hutan yang sudah sering terjadi tersebut menggugah perhatian

berbagai macam media massa baik cetak, online, maupun elektronik untuk

memberitakan mengenai kebakaran hutan di Riau.

Surat Kabar Harian Riau Pos merupakan media pemberitaan pertama yang

menjadi pelopor surat kabar di Riau sejak 17 Januari 1991. Riau Pos merupakan

sebuah media yang independen dan tidak terikat dengan pemerintah dan juga

bergerak dibidang industri pers (Riaupos.co).

Riau Pos sebagai media terbesar di Provinsi Riau dalam penentuan lead-

nya selalu mengacu pada isu yang berkembang dilapangan namun juga selalu

mempertimbangkan efek dari pemberitaan. Lead selain sebagai penentu kualitas

pemberitaan sebuah koran juga menjadi pendongkrak penjualan. Oleh karena itu,

penulis ingin melihat bagaimana penulisan lead berita kebakaran hutan di Surat

Kabar Harian Riau Pos, khususnya terkait dengan kebakaran hutan yang beberapa

waktu lalu terjadi di Riau dan sudah sering terjadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis

tertarik untuk membahasnya dalam penulisan skripsi yang berjudul : “Analisis

Lead Berita Kebakaran Hutan Dalam Penulisan di Surat Kabar Harian Riau

Pos Edisi Juni – Agustus 2013”.
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B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis untuk memilih judul tersebut adalah :

1. Judul ini perlu diteliti karena penulis ingin mengetahui bagaimana

penulisan lead berita yang baik di Surat Kabar Harian Riau Pos.

2. Judul ini diteliti karena memiliki relevansi dengan jurusan penulis, yaitu

konsentrasi Jurnalistik.

3. Dengan meneliti judul ini penulis merasa sanggup, baik dari segi waktu,

biaya, buku-buku, dan faktor-faktor pendukung lainnya yang berkaitan

dengan penelitian ini.

C. Penegasan Istilah

1. Analisis isi digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi

yang ditampilkan dalam bentuk lambang. Analisis isi dapat digunakan

untuk menganalisis semua bentuk komunikasi : Surat kabar, buku, puisi,

lagu, cerita, lukisan, pidato, surat, peraturan, undang-undang, musik, teater

dan sebagainya (Rakhmat, 2007: 89).

2. Dalam dunia jurnalistik, lead juga disebut sebagai “teras berita”. Lead

dalam sebuah tulisan (pemberitaan) juga demikian. Lead berfungsi

mengantar pembaca, agar memperoleh gambaran umum mengenai sebuah

tulisan yang akan dibaca. Perlu dikemukakan, tidak setiap berita  harus ada

lead-nya. Dalam surat kabar, biasanya lead dipakai untuk berita yang

dianggap penting dan yang menjadi perhatian publik. Sementara dalam

majalah, hampir setiap tulisan memiliki lead. Sebuah tulisan dengan

panjang minimal satu halaman, pantas dibuatkan lead (Sareb, 2010: 58)
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3. Berita adalah laporan atau pemberitahuan tentang segala peristiwa aktual

yang menarik perhatian orang banyak (Suhandang, 2004:103).

4. Riau Pos adalah nama sebuah surat kabar di Riau yang telah terbit sejak 17

Januari 1991 dan beralamat di Jalan HR Soebrantas KM 10,5 Panam

Pekanbaru (Riaupos.co).

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

a. Bagaimana penulisan lead berita yang baik ?

2. Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan permasalah penulis membatasi masalah

dalam penelitian ini yaitu meneliti tentang penulisan lead berita kebakaran

hutan di surat Kabar Harian Riau Pos.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, penulis hanya

mengambil pokok permasalahan yaitu bagaimana penulisan lead berita

yang baik di Surat Kabar Harian Riau Pos.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

penulisan lead berita di Surat Kabar Harian Riau Pos.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

1. Untuk menambah wawasan dan cakrawala berpikir dalam kajian

ilmiah serta untuk mengembangkan dan memperdalam

pengetahuan bagi peneliti.
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2. Dapat memberikan informasi dan manfaat bagi pembaca.

Mengingat di tengah derasnya arus informasi di media massa

membuat masyarakat kesulitan menyaring informasi.

b. Secara Praktis

1. Diharapkan penelitian ini mampu member sumbangan pemikiran

kepada Surat Kabar Harian Riau Pos.

2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program S1 pada Jurusan Ilmu

Komunikasi di UIN SUSKA RIAU.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang “Analisis isi isu lingkungan dalam Kompas dan Koran

Tempo” Diana Patricia Manulong Universitas Indonesia pada tahun 2012 dengan

menggunakan pendekatan kuantitatif dilihat dari frekuensi absolut akan jumlah

dan presentase kejadian dari variabel yang akan ditampilkan dalam angka. Dalam

penelitian ini berita – berita lingkungan yang sudah dipilih secara manual dari

sampel surat kabar akan dianalisis dan dikoding sesuai dengan indikator –

indikator yang telah dibuat sebelumnya.

Penelitian tentang “Objektivitas Berita Lingkungan Hidup di Harian

Kompas, Analisis isi pada Berita Lingkungan dalam Pemberitaan Kasus

Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Indonesia di Harian Kompas Periode

Februari – September 2012” Hendrika Windaryati Universitas Atma Jaya

Yogjakarta pada tahun 2013 dengan menggunakan metode analisis isi yang

menggunakan kategori objektivitas media Rahma Ida. Hasil penelitian tersebut
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semua sampel yang diteliti menunjukkan bahwa secara dominan Kompas telah

memenuhi nilai – nilai objektivitas secara berimbang.

Sedangkan judul penelitian ini “Analisis Isi Lead Berita Kebakaran Hutan

dan Kabut Asap “Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi dengan

memadukan deskriptif kuantitatif dengan teknik Perposive Sampling dan

menggunakan dokumentasi untuk pengambilan data.

G. Kerangka Teoritis

Pembahasan kerangka teoritis ini bertujuan untuk memaparkan atau

menjelaskan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam

penelitian agar permasalahan dapat dengan mudah dipahami.

1. Analisis Isi

a. Definisi Analisis Isi

Analisis Isi merupakan suatu teknik yang tersistematis untuk

menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk

mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka

dari komunikator yang dipilih (Kriyantono, 2007: 229-230).

2. Lead

a. Definisi Lead

Lead dalam pemahaman secara teknis jurnalistik adalah

paragraph pertama yang memuat fakta atau informasi terpenting dari

keseluruhan uraian berita (Sumadiria, 2005: 126).

Lead berarti “yang di atas”, “yang di depan”, dan “yang

memimpin. Karena itu, lead atau teras atau into dalam berita ialah
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sebuah kalimat atau sejumlah kalimat pertama pada sebuah berita yang

dimaksudkan untuk menarik minat agar khalayak (penonton,

pendengar, pembaca) mengikuti berita itu.

Meskipun tidak ada formula yang dapat diterapkan yang

menjamin terciptanya lead yang bagus dan menarik, namun ada cara

lain yang dapat ditempuh, yaitu dengan mengikuti anjuran agar lead

itu, selain mengandung unsur 5 W + 1 H, ia juga harus memiliki

punch-menonjok. Artinya, membuat pembaca serasa ditonjok.

Pembaca menjadi terperangah, kaget, timbul rasa empatinya. Jadi

gunakanlah kalimat sederhana tetapi mengena. Buatlah seluruh lead

dan seluruh isi berita seperti berbicara. Artinya, ketika seseorang

membaca berita, kita seakan-akan mendengarkan orang bercerita

karena berita tersebut sedemikian menarik dan jelas kata-katanya.

Sebuah lead “sebaiknya” paling panjang terdiri atas 30-45 perkataan.

Orang akan lebih mengerti dan cepat menangkap kalimat pernyataan

yang pendek dan sederhana. Makin sederhana sebuah kalimat, makin

baik. Agar bisa pendek dan sederhana, hindari memulai kalimat lead

dengan kalimat keterangan dan anak kalimat (Budyatna, 2009:130-

131).

Teras berita dalam sebuah berita menjadi sangat penting karena

akan mengambarkan keseluruhan berita dan menjadi daya tarik berita

agar diminati khalayak. Teras berita yang ideal adalah yang

menggandung unsur 5W + 1H. Unsur 5W + 1 H yang dimaksud adalah
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What (Apa), Who (Siapa), Why (Kenapa), When (Kapan), Where

(Dimana) dan How (Bagaimana). Namun tidak ada urutan rumus yang

pasti dalam menempatkan mana yang harus dulu ditulis ( Suhandang,

2010: 129).

b. Fungsi Lead

Lead mempunyai empat fungsi yaitu :

1. Atraktif

Artinya teras berita yang kita tulis harus mampu

membangkitkan perhatian dan minat khalayak pembaca terhadap

topik persoalan atau pokok peristiwa yang dilaporkan. Dengan

teras berita yang atraktif, khalayak pembaca yang sedang

mengantuk sekalipun, diharapkan akan segera terjaga dan

membuka mata lebar-lebar. Mereka tidak ingin kehilangan

kesempatan untuk memperoleh informasi, peristiwa, atau temuan

terbaru dari berita yang kita tulis dan kita sajikan dalam media

massa.

Fungsi pertama teras berita lebih banyak menyentuh

wilayah psikologis pembaca. Mereka diusik, dicubiti atau

dibangunkan terlebih dahulu ingatan dan perhatiannya untuk tidak

melewatkan deretan berita yang sudah dihidangkan. Seperti

dikemukakan para pakar komunikasi, proses komunikasi efektif

akan didahului dengan tiga tahapan yakni perhatian, pengertian,

dan penerimaan. Mereka tidak mungkin mengerti apalagi
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menerima pesan yang disampaikan, apabila secara kejiwaan,

mereka tak memiliki perhatian atau tak tertarik dengan apa yang

akan atau sedang dibicarakan (Sumadiria, 2005: 126-127).

2. Introduktif

Teras berita yang kita tulis harus dapat mengantarkan

pokok persoalan yang dikupas dengan tegas dan jelas sehingga

pembaca dapat menggali dan merumuskan dengan mudah. Dengan

kata lain, terasa berita yang baik harus mampu menjawab

pertanyaan siapa melakukan apa, kapan dimana, mengapa, dan

bagaimana (who, what, when, where, why, how). Ini berarti berita

harus memuat kalimat topik yakni pernyataan tentang isi pokok

berita yang sudah dibatasi ruang lingkupnya secara spesifik sesuai

dengan rumusan 5W + 1 H dan tulisan dengan menggunakan pola

piramida terbalik (Sumadiria, 2005: 127).

3. Korelatif

Kalimat dan paragraph pertama yang kita tulis dalam teras

berita, harus dapat membuka jalan bagi kemunculan kalimat dan

paragraph kedua dan seterusnya. Teras berita sebagai bagian

pembukaan bertugas sebagai penghubung dengan dua bagian yang

lain, yakni bagian perangkai dan bagian tubuh. Tanpa keterkaitan

hubungan yang kuat, maka tiap kalimat atau paragraph hanya akan

melahirkan pengertian masing-masing yang berdiri sendiri tanpa

padu (Sumadiria, 2005: 127).



12

4. Kredibilitas

Fungsi teras berita tidak hanya menyangkut masalah teknis

seperti atraktif, introduktif, dan korelatif. Fungsi yang

bersinggungan dengan kategori dan bobot akademis pada teras

berita disebut fungsi penumbuhan kredibilitas jurnalis sekaligus

kredibilitas media. Maksudnya, kredibilitas seorang jurnalis yakni

reporter atau wartawan, akan tampak pada teras berita yang

ditulisnya. Teras berita akan menunjukan kepada pembaca

mengenai tingkat pengetahuan, keahlian dan bidang pengalaman

yang dimiliki seorang jurnalis sebagai penulisnya. Juga kualitas

dan kredibilitas media yang memuat, menyiarkan atau

menayangkannya (Sumadiria, 2005: 128).

c. Pembagian Lead

Pembagian Lead ada 12 yaitu :

1. Who lead (teras berita siapa)

Dalam teori jurnalistik dikenal dengan ungkapan, names

makes news : nama membuat berita. Orang besar, penting,

terkemuka, punya kedudukan, punya jabatan, public figur, masuk

dalam kategori itu. Adapun yang mereka katakan mereka lakukan,

pastilah menarik atau penting untuk dijadikan berita.

Teras berita siapa (who lead) dibagi atas dua jenis : teras

berita siapa individu dan teras berita siapa institusi. Teras berita

siapa individu, berarti pelaku peristiwanya menunjukkan kepada
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seseorang, lengkap berikut nama, identitas, pekerjaan, profesi, atau

kedudukan dan jabatan yang disandangnya. Teras berita siapa

institusi, berarti pelaku peristiwanya bukanlah individu atau

perseorangan melainkan suatu institusi, lembaga, atau organisasi.

Sifatnya kolektif. Jadi bobot berita bukanlah apa yang dilakukan

seseorang, melainkan apa yang dikerjakan suatu organisasi,

lembaga, badan, perusahaan atau instansi secara keseluruhan

(Sumadiria, 2005 :129).

2. What lead (teras berita apa)

Teori jurnalistik mengingatkan, nilai berita tidak hanya

menunjuk pada siapa yang menjadi pelaku peristiwa. Nilai berita

juga bisa ditentukan oleh apa peristiwa yang terjadi. Sebagai

contoh, pesawat terbang jatuh, kapal tenggelam, pasar musnah

terbakar, permukiman terendam, semuanya menunjukkan kepada

kekuatan peristiwa, dan bukan menyebut nama seorang atau

sekelompok orang yang menyatakan atau bahkan yang menjadi

penyebab musibah tersebut (Sumadiria, 2005: 130).

Ketika diurai tentang motif, latar belakang, atau penyebab

munculnya peristiwa itu, barulah berapa nama atau sejumlah nama

orang. Jadi, sekali lagi, nilai berita terletak pada apa yang terjadi,

bukan terletak pada siapa yang mengatakan peristiwa itu terjadi.

Dalam teori jurnalistik dikenalkan ungkapan, news is disaster.

Berita adalah segala hal tentang bencana. Di mana pun, bencana
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selalu mengundang perhatian, baik yang sifatnya memperhatikan

maupun yang berkualitas dan dampaknya amat mengerikan, seperti

tragedi tsunami aceh (Sumadiria, 2005: 131).

3. When lead (lead berita kapan)

Cara termudah mengenali lead berita kapan adalah dengan

menemukan peryataan tentang waktu pada awal kalimat teras

berita seperti pukul (jam-menit-detik), nama hari, pekan, bulan,

tahun, windu, dasawarsa, dan abad.

Menurut teori jurnalistik, manusia tidak sekedar ingu

mengetahui peristiwa apa, dan siapa pelaku peristiwanya. Kita juga

kerap ingin mengetahui, kapan sebenarnya peristiwa itu terjadi.

Dari jawaban tentative (sementara) yang diperoleh, biasanya

muncul sederet pertanyaan : Mengapa peristiwa itu terjadi malam

hari dan bukan pada hari, mengapa awal pekan bukan akhir pekan,

mengpa selalu pada September dan bukan pada bulan-bulan lain :

mengapa selalu pertengahan tahun dan bukan pada awal atau akhir

tahun ? semua itu, pada akhirnya menjadi dasar keputusan reporter

dan editor, mengapa berita yang ditulis dan di editnya harus

menggunakan When Lead (Sumadiria, 2005: 132).

4. Where lead (teras berita dimana

Teori jurnalistik mengingatkan, faktor lokasi atau tempat,

sering menjadi penyebab pemicu peristiwa yang sangat

mengejutkan. Sebagai contoh, tak ada bencana yang paling dahsyat
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dan paling mengerikan dalam satu abad terakhir di Indonesia,

kecuali gempa dan gelombang tsunami di Aceh dan Sumut pada 26

Desember 2004. Setidaknya seratus ribu orang tewas dan belasan

ribu lainnya dinyatakan hilang (Sumadiria, 2005: 133).

5. Why lead (teras berita mengapa)

Dalam teori jurnalistik dikenal salah satu criteria nilai berita

yang mampu melakukan eksplanasi sekaligus prediksi tentang

penyebab sekaligus dampak dari suatu peristiwa yang terjadi pada

suatu tempat, kota, atau negara. Kriteria itu yakni News has impact.

Berita adalah apa saja yang menimbulkan dampak, akibat, atau

terjadinya perubahan dalam kehidupan individu dan kolektif suatu

kelompok, masyarakat, dan bahkan suatu bangsa ( Sumadiria,

2005: 134).

6. How lead ( teras berita bagaimana)

Teras berita bagaimana, umumnya lebih banyak terjadi

pada peristiwa yang bersifat positif. Aktifitas yang berkaitan

dengan program rehabilitasi, rekonstruksi, revitalisasi, resosialisasi,

reinvestasi, akan lebih menarik diangkat sebagai berita dengan

menggunakan teras berita How. Unsur how, akan diketahui

seberapa besar dana yang akan dikeluarkan, berapa banyak tenaga

yang terlibat, strategi macam apa yang dipilih, dan kebijakan

seperti apa yang digulirkan (Sumadiria, 2005: 136).
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Pada teras berita how, akan diketahui beberapa tinggi

tingkat kecerdasan serta kepiawaian narasumber berita dalam

mengemas suatu berita, kegiatan atau meyakini gagasan yang

dilontarkannya. Dari how lead, khalayak pembaca, pendengar, dan

pemirsa diharapkan memperoleh inspirasi, motivasi, bahkan

sumber-sumber kreasi dan partisipasi yang bisa memperkaya

prestasi dan aktualisasi dirinya baik sebagai individu maupun

sebagai aparat negara atau eksekutif swasta (Sumadiria, 2005:

137).

7. Contrast lead (teras berita kontras)

Teras berita kontras umumnya lebih banyak terjadi pada

peristiwa yang bersifat negatif. Di dunia ini, terlalu banyak

kecenderungn prilaku pejabat, aparat, wakil rakyat atau mereka

yang sedang dipercaya memegang amanah rakyat, yang justru

sangat bertentangan dengan jabatan, tugas, posisi, dan fungsi

mereka. Pada teras-teras berita kontras kita akan menemukan

berbagai keganjalan prilaku dan fakta peristiwa yang terjadi di

sekitar kita. Benar kata penyanyi Ahmad Albar: dunia ini

panggung sandiwara (Sumadiria, 2005: 138).

8. Quotation lead (teras berita kutipan)

Cara termudah untuk mengenali quotation lead, adalah

dengan menemukan kaliat petikan langsung pada kalimat pertama

teras berita. Teras berita kutipan, sangat diperlukan dalam
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peristiwa tertentu terutama yang syarat mengandung unsur konflik

untuk menunjukkan bobot serta arah perkembangan yang terjadi.

Sering ditemukan, konflik yang melibatkan figur, melahirkan

berbagai bentuk pernyataan dari kedua belah pihak yang sangat

dalam maknanya bagi kehidupan (Sumadiria, 2005: 140).

9. Question lead (teras berita pertanyaan)

Teras berita pertanyaan (question lead), berisi pertanyaan

yang dilontarkan narasumber dengan syarat menarik atau penting,

ringkas dan tegas dan mencerminkan karakter pribadinya. Teras

berita bertanya, termasuk yang jarak ditemukan dalam halaman-

halaman surat kabar, tabloid, majalah kita. Para reporter cenderung

kurang menyukai teras berita ini (Sumadiria, 2005: 141).

10. Descriptive lead (teras berita pemaparan)

Teras berita deskriftif, seperti ditekankan Williamson dalam

Feature Writing For Newspapaer, bisa menciptakan gambaran

dalam pikiran pembaca tentang suatu tokoh atau tempat kejadian.

Teras ini cocok untuk berbagai cerita feature dan digemari reporter

yang menulis profil pribadi. reporter sering mencoba memusatkan

perhatian pada suatu unsur yang paling mencolok dari sosok

penampilan tokohnya untuk diilustrasikan. Kalau teras berita

bercerita meletakkan pembaca ditengah adegan atau kejadian

dalam bercerita, maka teras berita deskriftif menempatkan
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pembaca beberapa meter diluarnya dalam posisi menonton,

mendengar dan mencium baunya (Sumadiria, 2005: 143).

11. Narrative lead (lead berita bercerita)

Teras berita naratif, menurut Williamson, digemari oleh

para penulis fiksi (cerita pendek atau novel). Tekniknya adalah

menciptakan satu suasana dan membiarkan pembaca menjadi tokoh

utama, entah dengan craa membuat kekosongan yang kemudian

secara mental akan diisi oleh pembaca, dnegan membiarkan

mengidentifikasi diri ditengah-tengah kejadian yang berlangsung.

Hasilnya, berupa teknik seperti yang dibuat dalam film yang baik.

Teras semacam ini sangat efektif untuk cerita pertualangan.

Wartawan rubrik kriminalitas sering memakai teras bercerita ini

dalam cerita feature untuk melaporkan peristiwa kejahatan

(Sumadiria, 2005: 145).

12. Exlamation lead (teras berita menjerit)

Teras berita menjerit dipilih berdasarkan keyakinan unsur

jeritan atau teriakan yang dilontarkan narasumber atau pelaku

peristiwa. Teras berita menjerit umumnya lebih banyak ditemukan

pada peristiwa kriminal dan peristiwa bencana seperti gempa bumi,

tsunami, longsor, banjir, kecelakaan pesawat dan lain sebagainya.

Teras berita jerit ini, digolongkan kedalam jurnalistik sastra.

Siapapun reporter dan editor yang menulis dan menyuntingnya,

disyaratkan mendalami dan menjiwai pola dan teknik penulisan
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cerita fiksi. Hasil survei menunjukkan, pers kita umumnya ternyata

sangat tidak menyukai jenis beita ini. Dari 500 berbagai jenis berita

surat kabar harian, dan 300 berita majalah mingguan berita dalam

enam bulan atau 24 edisi penerbitan tidak satupun yang

menggunakan exclamation lead.

Sama seperti narrative lead, exclamation lead pun lebih

banyak digunakan pada pola penulisan jurnalistik sastra yang

bersifat ekspresif. Melalui jurnalistik sastra, media massa pun

sesungguhnya cukup punya andil dalam menggairahkan dunia

kesenian serta kesusastraan di negeri ini (Sumadiria, 2005 : 146).

Gambar Penulisan Berita

LEAD (Teras Berita) Sangat Penting

BRIDGE ( Perangkai) Penting

BODY (Tubuh Berita) Cukup Penting

LEG (Kaki Berita) Kurang Penting

Sumber data: (Sumadiria, 2005: 119)

Pedoman penulisan teras berita dalam anatomi berita

sebagaimana terlihat dalam gambar, pada puncak piramida kita

menemukan judul (Headline), disusul kemudian dengan baris

tanggal (data line), teras berita (lead), perangkai (bridge), tubuh

HEADLINE
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(body), dan kaki berita (leg). Menurut teori jurnalistik, judul harus

mencerminkan pokok berita sebagaimana tertuang dalam teras

berita. Judul yang baik harus diambil dari teras berita dan tidak

boleh dari tubuh apalagi sampai dari kaki berita. Sedangkan teras

berita yang baik harus mencerminkan keseluruhan uraian isi berita.

Penggunaan konsep piramida terbalik memiliki makna :

1. Inti cerita diletakkan dialenia awal (lead).

2. Memudahkan proses penyuntingan, memotong bagian yang

tidak/ kurang penting.

3. Alur berita yang mengalir.

3. Agenda Setting

Sebagaimana dalam teori Agenda Setting, teori ini dikembangkan

oleh Maxwell McCombs dan Donal Shaw. Menurut mereka khalayak tidak

hanya mempelajari berita-berita dan hal-hal lainnya melalui media massa,

tetapi juga mempelajari seberapa besar arti penting diberikan pada suatu

isu atau topik dari cara media massa memberikan penekanan pada topik

tersebut (Rohim, 2010: 174-175). Adapun asumsi-asumsi mengenai

agenda setting sebagai berikut:

a. Bahwa media mempunyai kekuatan untuk menciptakan agenda publik

yang dianggap penting oleh media, maka dianggap penting pula oleh

publik

b. Berfokus pada interaksi khalayak dengan media
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c. Motivasi khalayak untuk mrncari panduan, dan persepsi khalayak

terhadap isu publik

d. Menggabungkan sejumlah ide yang mirip

Teori ini berasumsi bahwa media mempunyai kemampuan

mentransfer isu untuk memengaruhi agenda publik. Stephen W. Littlejohn

& Karren  Foss (2005:280) mengutip Rogers & Dearing mengatakan

bahwa fungsi agenda setting merupakan proses linear  yang terdiri dari tiga

bagian. Pertama, Agenda Media itu sendiri harus disusun oleh awak

media. Kedua, Agenda Media dalam beberapa hal memengaruhi atau

berinteraksi dengan Agenda Publik atau naluri public terhadap pentingnya

isu, yang nantinya memengaruhi Agenda kebijakan. Ketiga, Agenda

Kebijakan (Policy) adalah apa yang dipikirkan para pembuat kebijakan

public dan privat penting atau pembuatan kebijakan publik yang dianggap

penting oleh publik ( Kriyantono,2006 : 224).

Werner Severin & James W. Tankard dalam buku Communication

Theories, Origins, Methods, Uses in the Mass Media (2005)

menyampaikan dimensi-dimensi tiga agenda di atas, yaitu :

1. Agenda Media, dimensi-dimensinya :

a. Visibialitas (visibility), yaitu jumlah dan tingkat menonjolnya

berita.

b. Tingkat menonjol bagi khalayak (audience salience), yakni

relevansi isi berita dengan kebutuhan khalayak.
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c. Valensi (valence), yakni menyenangkan atau tidak menyenangkan

cara pemberitaan bagi suatu peristiwa.

2. Agenda Publik, dimensi-dimensinya :

a. Keakraban (familiarity), yakni derajat kesadaran khalayak akan

topik tertentu.

b. Penonjolan pribadi (personal salience), yakni relevansi kepentingan

individu dengan ciri pribadi.

c. Kesenangan (favorability), yakni pertimbangan senang atau tidak

senang akan topik berita.

3. Agenda Kebijakan

a. Dukungan (support), yakni kegiatan menyenangkan bagi posisi

suatu berita tertentu.

b. Kemungkinan kegiatan (likelihood of action), yakni kemungkinan

pemerintah melaksanakan apa yang diibaratkan.

c. Kebebasan bertindak (freedom of action), yakni nilai kegiatan yang

mungkin dilakukan pemerintah.

Berdasarkan teori agenda media diatas dapat disimpulkan beberapa

penulisan lead berita yang baik yaitu :

1. Singkat, teras berita jangan mengandung lebih dari 30-45 kata.

2. Pokok Kalimat, teras berita yang menempati alenia pertama harus

mencerminkan pokok terpenting berita. Alinea pertama dapat terdiri

dari lebih satu kalimat, akan tetapi sebaiknya jangan sampai melebihi

dari tiga kalimat.
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3. Teras berita mengandung unsur 3A 3M (apa, siapa, mengapa,

bilamana, dimana, bagaimana) dibolehkan memuat lebih dari satu

unsur 3A-3M.

4. Teras berita mengandung unsur tempat dahulu, kemudian disusul oleh

unsur waktu.

Batasan berita yang diriset dalam penelitian ini adalah lead berita

kebakaran hutan pada surat kabar Harian Riau Pos. Media Massa yang

peneliti jadikan tempat penelitian adalah surat kabar harian Riau Pos yang

terbit setiap hari, fokus penelitiannya terletak pada berita kebakaran hutan

dank abut asap, sehingga tercapai maksud tujuan dari penelitian ini yaitu

penulisan lead berita yang baik.

4. Berita

a. Definisi Berita

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata berita mempunyai arti

laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangar. Jadi berita

dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi.

Kode etik wartawan Indonesia pasal 5 menjelaskan :

“Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil,

mengutamakan kecermatan dan ketepatan, serta tidak mencampurkan

fakta dan opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan

agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.” Dari

ketentuan yang ditetapkan oleh Kode Etik Jurnalistik itu menjadi jelas

pada kita bahwa berita pertama-tama harus cermat dan tepat atau

dalam bahasa jurnalistik harus akurat selain cermat dan tepat, berita

juga harus lengkap, adil, dan berimbang (Kusumaningrat,2009 : 47).
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b. Berita harus akurat

Wartawan harus memiliki kecermatan yang sangat tinggi dalam

melakukan pekerjaannya mengingat dampak yang luas yang

ditimbulkan oleh berita yang dibuatnya. Kecermatan yang dimaksud

adalah terhadap ejaan nama, angka, tanggal dan usia serta disiplin diri

untuk senantiasa melakuka periksa ulang atas keterangan fakta.

c. Berita harus lengkap, adil dan berimbang

Keakuratan sesuatu fakta tidak selalu menjamin keakuratan

arti. Fakta-fakta yang akurat yang dipilih atau disusun secara longgar

atau tidak adil sama menyesatkannya dengan kesalahan yang sama

sekali palsu. Seorang wartawan untuk menyusun laporan atau tulisan

yang adil dan berimbang tidaklah sesulit memelihara objektivitas.

Yang dimaksudkan dengan sikap adil dan berimbang adalah bahwa

seornag wartawan harus melaporkan apa sesungguhnya yang terjadi.

d. Berita harus objektif

Berita harus selaras dengan kenyataan, tidak berat sebelah,

bebas dari prasangka. Lawan objektif adalah subjektif, yaitu sikap

yang diwarnai prasangka pribadi.

e. Berita harus ringkas dan jelas

Berita yang disajikan haruslah dapat dicerna dengan cepat.

Artinya suatu tulisan yang ringkas, jelas, dan sederhana. Tulisan berita

harus tidak banyak menggunakan kata-kata, harus langsung dan padu.
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f. Berita harus hangat

Peristiwa-peristiwa bersifat tidak kekal, dan apa  yang nampak

benar hari ini belum tentu benar esok hari. Karena konsumen berita

menginginkan informasi segar, informasi hangat, kebanyakan berita

berisi laporan peristiwa-peristiwa hari ini saja.

Dalam menyampaikan berita, sebuah media harus memperhatikan

nilai-nilai berita hingga dapat memberikan kepuasan kepada khalayak

pembaca, sedangkan nilai-nilai berita, yakni :

1) Significance (penting) yaitu : kejadian yang memungkinkan

mempengaruhi kehidupan orang banyak atau kejadian yang

mempunyai akibat terhadap kehidupan pembaca.

2) Magnitude (besar) yaitu kejadian yang menyangkut angka-angka yang

berarti kehidupan orang banyak atau kejadian yang berakibat yang bisa

dijumlahkan dalam angka yang menarik pembaca.

3) Timeliness (waktu) yaitu kejadian yang menyangkut hal-hal yang baru

terjadi atau baru dikemukakan.

4) Proximity (dekat) yaitu kejadian yang dekat dari pembaca, pendekatan

ini bisa bersifat geografis maupun emosional.

5) Prominence (tenar) yaitu menyangkut hal-hal yang terkenal atau

sangat dikenal oleh pembaca.

6) Human interest (manusiawi) yaitu kejadian memberikan sentuhan

perasaan bagi pembaca.
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5. Klasifikasi Berita

Berita dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori: berita berat

(hard news) dan berita ringan (soft news). Selain itu berita juga dapat

dibedakan menurut lokasi peristiwanya, di tempat terbuka atau di tempat

tertutup. Sedangkan berdasarkan sifatnya, berita bisa dipilah menjadi

berita diduga dan berita tak diduga. Selebihnya, berita juga bisa dilihat

menurut materi isinya yang beraneka macam (Sumadiria, 2005 : 65).

Berita berat, sesuai dengan namanya, menunjuk pada peristiwa

yang menguncangkan menyita perhatian seperti kebakaran, gempa bumi,

kerusuhan. Sedangkan berita ringan juga sesuai dengan namanya,

menunjuk pada peristiwa yang lebih bertumpu pada unsur-unsur

ketertarikan manusiawi, seperti pesta pernikahan bintang film, atau

seminar sehari tentang perilaku seks bebas dikalangan remaja (Sumadiria,

2005 : 66).

Berdasarkan sifatnya, berita terbagi atas berita diduga dan berita

tak terduga. Berita diduga adalah peristiwa yang direncanakan atau sudah

diketahui sebelumnya, seperti lokakarya, pemilihan umum, peringatan

hari-hari bersejarah. Berita tak terduga adalah peristiwa yang sifatnya tiba-

tiba tidak direncanakan, tidak diketahui sebelumnya, seperti kereta api

terguling, gedung perkantoran terbakar, bus tabrakan (Sumadiria, 2005 :

66).
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H. Konsep Operasional

Setelah melihat secara jelas tentang kerangka teoritis, maka untuk

melanjutkan hal tersebut, perlu dioperasionalkan. Berdasarkan teori agenda

media dapat memudahkan untuk mengetahui Penulisan lead berita kebakaran

hutan di Surat Kabar Harian Riau Pos. Untuk mengetahui hal tersebut dapat

dilihat dari indikator-indikator untuk mengukur permasalahan :

Indikator lead berita yang baik:

1. Singkat, artinya langsung menuju pokok persoalan. Mengandung 30-45

kata.

2. Pokok Berita, teras berita yang menempati alenia pertama harus

mencerminkan pokok terpenting berita. Alinea pertama dapat terdiri dari

lebih satu kalimat, akan tetapi sebaiknya jangan sampai melebihi dari tiga

kalimat.

3. Teras berita mengandung unsur 3A 3M (apa, siapa, mengapa, bilamana,

dimana, bagaimana) dibolehkan memuat lebih dari satu unsur 3A-3M.

4. Teras berita mengandung unsur tempat dahulu, kemudian disusul oleh

unsur waktu.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau strategi penyeluruh untuk

menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini

penulis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang dipakai untuk

memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan dengan

memadukan metode deskriptif kuantitatif didasarkan pada frekuensi dan
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persentase.  Metode penelitian perlu dibedakan dari teknik pengumpulan data

yang merupakan teknik yang lebih spesifik untuk memperoleh data

(Soehartono,2008:9).

Analisis isi merupakan suatu teknik yang tersistematis untuk

menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk

mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari

komunikator yang dipilih McQuail dalam Kriyantono, (2007: 229-230).

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di surat kabar harian Riau Pos

beralamat di Jalan HR Soebrantas KM 10,5 Panam Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian, yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah Surat

kabar harian Riau Pos.

b. Objek Penelitian, sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah

berita kebakaran hutan pada surat kabar harian Riau Pos Edisi Juni -

Agustus 2013.

3. Unit Populasi dan Sampel

a. Unit Populasi

Populasi adalah keseluruhan fenomena yang akan diteliti

(Kriyantono, 2008: 151). Populasi dari penelitian ini adalah Lead

berita di Surat Kabar Harian Riau Pos 92 edisi bulan Juni, Juli, dan

Agustus 2013.
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b. Unit Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti

(Kriyantono, 2008:151). Peneliti menggunakan teknik Perposive

Sampling, yaitu diseleksi atas dasar kriteria – kriteria tertentu yang

dibuat periset berdasarkan tujuan riset (Kriyantono, 2006: 158).

Sampel penelitian ini berjumlah 30 sampel. Sampel penelitian ini

adalah 14 berita di edisi Juni dari tanggal 17-30 Juni 2013, 14 berita di

edisi Juli dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18,  2

berita pada edisi Agustus dari tanggal 1, 2 Agustus 2013. Alasan

peneliti memilih sampel di bulan Juni – Agustus karena penulis

menganggap sudah mewakili dari keseluruhan berita dan pada saat itu

sedang ada pemberitaan mengenai kebakaran hutan, kabut asap.

No Sampel Jumlah Berita Edisi
1 Juni 14 Berita 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

26, 27, 28, 29, 30
2 Juli 14 Berita 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,

16, 18
3 Agustus 2  Berita 1, 2

Jumlah 30 Berita

4. Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak

langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti

dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen

resmi koran Riau Pos baik elektronik maupun cetak (Soehartono, 2002:

70).
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5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknis analisis isi

(Content Analysis) dengan memadukan metode deskriptif kuantitatif,

berdasarkan pada data yang telah ada. Dimana data tersebut

dideskripsikan untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti.

Menganalisis data secara kuantitatif didasarkan pada frekuensi

dan persentase. Setelah data yang berasal dari lapangan terkumpul,

langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut yaitu data

kuantitatif yang digambarkan dalam bentuk angka-angka dengan

menggunakan table frekuensi dan dipersentasekan. Dengan cara

mengceklist yang sesuai dengan indikator. Dalam penelitian ini

berdasarkan jumlah frekuensi dan persentase diukur dengan

menggunakan kategori yang telah ditetapkan Suharsimi Arikunto (1998:

246) sebagai berikut:

a. Sangat baik jika mempunyai nilai dari 76% sampai dengan 100%

(tidak terdapat kesalahan)

b. Baik jika mempunyai nilai dari 56% sampai dengan 75% (tidak

terdapat kesalahan)

c. Cukup baik jika mempunyai nilai dari 40% sampai dengan 55%

(terjadi kesalahan)

d. Tidak baik jika mempunyai nilai dari 0% sampai dengan 40% (terjadi

kesalahan)

Persentase hasil analisis tentang penulisan lead berita kebakaran hutan

di surat kabar harian Riau Pos penulis menggunakan rumus Arikunto, 2006:

P = 	100%
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Dengan keterangan:

P      = Persentase

F      = Frekuensi

N      = Jumlah nilai keseluruhan

100% = Ketetapan rumus

J. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran yang jelas dalam penulisan penelitian ini,

maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Yang terdiri dari latar belakang, alasan pemilihan judul,

permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah, penegasan

istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, konsep

operasional, metode penelitian, dan sistematika.

BAB II : Gambaran Umum Tentang Lokasi    Penelitian

Sejarah Riau Pos, Klasifikasi Redaksi, Aktifitas Perusahaan,

Klasifikasi Isi Pemberitaan, Struktur Organisasi.

BAB III : Penyajian Data

Berisi tentang data yang diperoleh dilapangan sesuai dengan judul

penelitian.

BAB IV : Analisis Data

Yang terdiri dari analisis lead berita kebakaran hutan.

BAB V : Penutup

Kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran


