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BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Penjelasan

Penelitian ini, membahas tentang penulisan lead berita kebakaran

hutan di surat Kabar Harian Riau Pos. dalam penelitian ini penulis

memfokuskan pada analisis lead berita mengenai kabut asap, kebakaran hutan

edisi Juni, Juli, Agustus 2013. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana

penulisan lead berita kebakaran hutan di surat Kabar Harian Riau Pos penulis

melakukan penelitian dengan teknik pengumpulan data berupa kliping Koran

pada Edisi Juni, Juli dan Agustus sebanyak 30 berita.

Pertimbangan pengambilan lead berita surat kabar harian Riau Pos

adalah bahwa lead berita merupakan bagian pertama yang terlihat dan dibaca

khalayak. Lead berita juga disebut sebagai intro, artinya bagian yang

dimaksud untuk memudahkan pembaca (yang sibuk sekalipun) untuk

mengetahui isi berita dengan cepat (Sumadiria, 2006:126).

Penyajian hasil studi dokumen ini disajikan dalam bentuk tebel

kemudian dianalisa dengan mengceklits dan menyesuaikan dengan indikator

yang telah ditetapkan. Indikator lead Singkat, Pokok Berita, Unsur 3A-3M dan

Unsur tempat-waktu.

Untuk memudahkan dalam menyajikan data penulis melambangkan

indikator tersebut sebagai berikut :

Singkat …….  S

Pokok Berita ……. PB

Unsur 3A-3M ……..U1

Unsur tempat-waktu ….. U2
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Secara teknis, untuk memudahkan pemaparan, tabulasi rincian hasil

penelitian akan dikemukakan dalam 7 buah tabel, masing-masingnya terdiri

dari tabel Ia, IIa, IIIa, Iva, Va, VIa, VIIa.

TABEL Ia
PENULISAN LEAD BERITA

Edisi 17-21 Juni 2013

No Edisi Teks Teras Berita

Indikator

KetS
(30-45
kata)

PB
(Jumlah
kalimat)

U1
(Unsur
3A-3M)

U2
(Unsur
tempat-
waktu)

1 Senin, 17
Juni 2013

BENGKALIS (RP)-
Sejak sepekan
terakhir, sejumlah
wilayah di Provinsi
Riau diselimuti kabut
asap akibat kebakaran
lahan dan hutan
(karhutla). Seperti di
Kabupaten Bengkalis,
dimana karhutla
terjadi di Kecamatan
Bukit batu yang telah
membakar 2.000
hektare lahan sejak
Maret lalu.

√ √ √ - Tidak
mengan
dung
unsur
tempat –
waktu

2 Selasa, 18
Juni 2013

BENGKALIS (RP)–
Kebakaran hutan dan
lahan semakin meluas
di Kecamatan
Bukitbatu, Bengkalis.
Sementara di Dumai,
kabut asap tebal
disertai abu
beterbangan
menyebabkan kualitas
udara tidak sehat.

√ √ √ - Tidak
mengan
dung
unsur
tempat –
waktu

3 Rabu,  19
Juni 2013

PEKANBARU (RP)
– Kabut asap kembali
mengepung sebagian
besar wilayah
Provinsi Riau. Stasiun
Badan Meteorologi
Klimatologi dan
Geofisika (BMKG)
Pekanbaru merilis,
hasil pantauan satelit
NOAA-18 beberapa
hari terakhir, hot spot

- √ √ √ Tidak
mengan
dung 30
-45 kata
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(titik panas) terpantau
di angka 100. Kondisi
paling parah terjadi,
Selasa (18/6), yakni
148 titik berada di
Provinsi Riau dari 187
hot spot di Sumatera

4 Kamis, 20
Juni 2013

PEKANBARU (RP)
- Kabut asap di Riau
semakin
mengkhawatirkan.
Selain kualitas udara
yang makin
memburuk dan
berbahaya bagi
kesehatan manusia.
Asap yang berasal
dari membakar hutan
dan lahan (Karhutla)
dengan cakupan luas
ini menganggu
aktivitas warga.

√ √ √ - Tidak
mengan
dung
unsur
tempat –
waktu

5 Jumat, 21
Juni 2013

DUMAI (RP) - Kabut
asap akibat kebakaran
hutan dan lahan
(Karhutla) yang
melanda Kota Dumai
semakin parah, Kamis
(20/6). Jarak pandang
tidak lebih dari 150
meter. Pemerintah
Kota Dumai akhirnya
mengeluarkan status
Siaga 1.

√ √ √ - Tidak
mengan
dung
unsur
tempat –
waktu

Dari tabel diatas dapat diketahui penulisan lead berita pada edisi 17-21

Juni 2013 terjadi kesalahan pada penulisan lead 5 kali, sedangkan pada PB

(Pokok Berita), U1 (Unsur 3A-3M) tidak terjadi kesalahan.
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TABEL IIa
PENULISAN LEAD BERITA

Edisi 22-26 Juni 2013

No Edisi Teks Teras Berita

Indikator

Ket
S

(30-45
kata)

PB
(jumlah
kalimat)

U1
(Unsur
3A-3M)

U2
(Unsur
tempat-
waktu)

1 Sabtu, 22
Juni 2013

PEKANBARU (RP) -
Pemerintah pusat
mengambil alih
penanggulangan
kebakaran hutan dan lahan
(Karhutla) di Provinsi
Riau yang menyebabkan
kabut asap di Sumatera
hingga berimbas ke
negara tetangga.
Implikasinya, Riau
ditetapkan daerah tanggap
darurat penanggulangan
bencana asap yang
dtitangani lima
kementerian dan lembaga,
ditambah kepala daerah,
sesuai Inpres No: 11/2011
tentang Karhutla. Langkah
awal penanggulangan,
modifikasi cuaca melalui
hujan buatan dimulai hari
ini, Sabtu (22/6).

√ √ √ √ Tidak
terjadi
kesalahan

2 Minggu,
23 Juni
2013

DUMAI (RP) - Menteri
Lingkungan Hidup (LH)
RI Balthasar Kambuaya,
Sabtu (22/6) datang ke
Dumai. Ia turun ke
lapangan meninjau
kebakaran hutan dan lahan
(Karhutla) yang
menyebabkan bencana
kabut asap di Provinsi
Riau.

√ √ √ √ Tidak
terjadi
kesalahan

3 Senin, 24
Juni 2013

PEKANBARU (RP) –
Sudah dua hari bom air
(bambi bucket) dijatuhkan
di titik api menggunakan
tiga helicopter jenis Bolco
milik TNI AU dan
Pesawat Cassa 212 milik
BBPT, di sekitar wilayah
Bengkalis, Dumai, dan
Rohil. Tiap armada udara
setidaknya mampu

- √ √ - Tidak
mengandu
ng 30 -45
kata

Tidak
mengandu
ng unsur
tempat –
waktu
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membawa 2.000 liter air
dengan luas pemadaman
sekitar 100 kilometer
persegi. Termasuk
penyemaian garam di
awan untuk memodifikasi
cuaca agar hujan, juga
sudah mulai ditaburkan.

4 Selasa, 25
Juni 2013

JAKARTA (RP) - Asap
hasil kebakaran hutan dan
lahan (Karhutla) di Riau
berdampak luas. Bukan
saja menganggu sejumlah
negara tetangga, tapi juga
penerbangan ke Riau.

√ √ √ - Tidak
mengandu
ng unsur
tempat –
waktu

5 Rabu, 26
Juni 2013

JAKARTA (RP) -
Pemerintah pusat semakin
serius menyikapi bencana
kabut asap akibat
kebakaran hutan dan lahan
(Karhutla) di Riau. Jika
sebelumnya sebanyak
2.300 Satuan Tugas
(Satgas) sudah bekerja
mengatasi kabut asap
yang melanda hingga
Malaysia dan Singapura
tersebut, kemarin
ditambah lagi 3.049
personel. Pelepasan
langsung dipimpin oleh
Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) di
Markas Skuadron 17
Lanud Halim
Perdanakusuma Selasa
(25/6).

√ √ √ √ Tidak
terjadi
kesalahan

Dari tabel diatas dapat diketahui penulisan lead berita pada edisi 22-26

Juni 2013 terjadi kesalahan pada penulisan lead 3 kali, sedangkan pada

S(Singkat), PB (Pokok Berita), U1 (Unsur 3A-3M) tidak terjadi kesalahan.
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TABEL IIIa
PENULISAN LEAD BERITA

Edisi 27-30 Juni 2013

No Edisi Teks Teras Berita

Indikator

KetS
(30-45
kata)

PB
(Jumlah
kalimat)

U1
(Unsur
3A-3M

U2
(Unsur
tempat-
waktu)

1 Kamis, 27
Juni 2013

JAKARTA (RP) - Sudah sepekan
lamanya penanganan bencana
kabut asap akibat kebakaran hutan
dan lahan (Karhutla) di Riau.
Namun kabut asap masih terpapar
di seluruh wilayah Riau, termasuk
negara tetangga Malaysia dan
Singapura. Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono belum puas
atas penanganan bencana asap dan
meminta dalam sepekan ini bisa di
atasi.

- √ √ - Tidak
mengand
ung 30 -
45 kata

Tidak
mengand
ung
unsur
tempat –
waktu

2 Jumat, 28
Juni 2013

PEKANBARU (RP) – Dampak
kabut asap akibat kebakaran lahan
dan hutan (Karhutla) di Provinsi
Riau terhadap kesehatan warga
makin mengkhawatirkan. Tercatat
19.862 kasus warga menderita
Infeksi Saluran Pernafasan Akut
(ISPA) setelah dua pekan lebih
Riau diselimuti kabut asap.

√ √ √ - Tidak
mengand
ung
unsur
tempat –
waktu

3 Sabtu, 29
Juni 2013

PEKANBARU (RP) – Jajaran
Kepolisian Daerah (Polda) Riau
menambah daftar tersangka
menjadi 17 orang terkait kebakaran
hutan dan lahan (Karhutla) di Riau.
Yang terbaru tiga orang ditangkap,
Jumat (28/6).

√ √ √ √ Tidak
terjadi
kesalaha
n

4 Minggu,
30 Juni
2013

PEKANBARU (RP) - Kapolda
Riau, Brigjen Pol Drs Condro
Kirono MM MHum menyatakan
bakal menindak tegas kepada
pelaku pembakar lahan di Riau.
Bahkan penindakan terhadap
pembakar lahan di Riau akan terus
dilakukan pihak kepolisian, karena
kondisi kebakaran hutan dan lahan
di Riau sudah sangat
mengkhawatirkan. Usai
menangkap 14 orang tersangka
selama dua pekan, pada Jumat
(28/6) tiga orang kembali
ditangkap jajaran Polda Riau
terkait pembakar lahan.

- √ √ √ Tidak
mengand
ung 30 -
45 kata
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Dari tabel diatas dapat diketahui penulisan lead berita pada edisi 27-30

Juni 2013 terjadi kesalahan pada penulisan lead 4 kali, sedangkan pada PB

(Pokok Berita), U1 (Unsur 3A-3M) tidak terjadi kesalahan.

TABEL IVa
PENULISAN LEAD BERITA

Edisi 1-5 Juli 2013

No Edisi Teks Teras Berita

Indikator

Ket
S

(30-45
kata)

PB
(Jumlah
kalimat)

U1
(Unsur
3A-3M)

U2
(Unsur
tempat-
waktu)

1 Senin, 1
Juli

2013

PEKANBARU (RP) –
Kerja keras satuan tugas
pusat dan daerah
penanggulangan bencana
kabut asap akibat
kebakaran hutan dan
lahan di Riau
menghasilkan cuaca
cerah di kabupaten/kota
di Riau, Ahad (30/6).
Diketahui hujan turun
merata di Riau dengan
intensitas cukup lebat.
Kondisi negara tetangga
seperti Malaysia dan
Singapura juga diketahui
sudah membaik dengan
tidak lagi mengalami
kabut asap tebal.

- √ √ √ Tidak
mengandung
30 -45 kata

2 Selasa, 2
Juli

2013

JAKARTA (RP) -
Komisi VII DPR RI akan
melakukan kunjungan
kerja spsifik ke Provinsi
Riau, terkait dengan
kebakaran hutan dan
lahan beberapa hari
belakangan ini yang
menyebabkan kabut asap.

√ √ √ - Tidak
mengandung
unsur tempat
– waktu

3 Rabu, 3
Juli

2013

JAKARTA (RP) -
Kabut penyidikan
pembakaran lahan di
Riau mulai tersingkap.
Tim Bareskrim Polri dan
Polda Riau menemukan
bukti yang mengarah
pada keterlibatan sebuah

√ √ √ - Tidak
mengandung
unsur tempat
– waktu
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perusahaan. Mereka bisa
dijerat dengan pidana
korporasi sesuai UU
Lingkungan Hidup dan
KUHP.

4 Kamis, 4
Juli 2013

PEKANBARU (RP) -
Operasi penanggulangan
bencana asap akibat
Kebakaran Hutan dan
Lahan (Karhutla) di
Provinsi Riau kembali
diintensifkan karena
perkembangan hot spot
(titik panas/api) kembali
meningkat, Rabu (3/7).
Padahal sebelumnya, hot
spot hanya tersisa satu titik
dari pantauan Badan
Meteorologi, Klimatologi
dan Geofisika (BMKG).

√ √ √ √ Tidak terjadi
kesalahan

5 Jumat, 5
Juli 2013

PEKANBARU (RP) -
Akibat bencana asap yang
terjadi dua pekan lalu
meninggalkan kesan
negatif bagi masyarakat
Pekanbaru. Sebanyak
2.789 jiwa masyarakat
terserang penyakit
pernapasan, mata dan
kulit.

√ √ √ - Tidak
mengandung
unsur tempat
– waktu

Dari tabel diatas dapat diketahui penulisan lead berita pada edisi 1-5

Juli 2013 terjadi kesalahan pada penulisan lead 4 kali, sedangkan pada PB

(Pokok Berita), U1 (Unsur 3A-3M) tidak terjadi kesalahan.
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TABEL Va
PENULISAN LEAD BERITA

Edisi 7-11 Juli 2013

No Edisi Teks Teras Berita

Indikator

Ket
S

(30-45
kata)

PB
(Jumlah
kalimat)

U1
(Unsur
3A-3M)

U2
(Unsur
tempat-
waktu)

1 Minggu, 7
Juli 2013

PEKANBARU (RP) -
Operasi penanganan
tanggap darurat bencana
asap Provinsi Riau
memasuki pekan kedua.
Bencana asap yang
menjadi sorotan Presiden
SBY tersebut
membuatnya langsung
melakukan
teleconference, Jumat
(5/7) malam lalu dengan
Wakil Gubernur Riau
(Wagubri) HR Mambang
Mit di posko penanganan
asap, Lanud TNI AU,
Roesmin Nurjadin,
Pekanbaru.

- √ √ √ Tidak
mengandung
30 -45 kata

2 Senin, 8
Juli 2013

JAKARTA (RP) -
Badan Nasional
Penanggulangan
Bencana (BNPB)
menyatakan kebakaran
hutan dan lahan
(Karhutla) di Riau tuntas
untuk sementara waktu.
Saat ini, kualitas udara
dan jarak pandang di
Riau sudah membaik.
Namun, BNPB meminta
warga waspada
kebakaran lahan yang
potensial terjadi kembali
sejak Agustus
mendatang.

√ √ √ - Tidak
mengandung
unsur tempat
– waktu

3 Selasa, 9
Juli 2013

PEKANBARU (RP) -
Terhitung Senin (8/7)
status tanggap darurat
bencana asap Riau
dicabut dan bergeser
menjadi siaga asap. Hal

√ √ √ √ Tidak terjadi
kesalahan
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ini setelah melihat
kondisi terkini di
Provinsi Riau yang mulai
membaik dalam hal
keadaan asap. Namun
tim penanganan
Kebakaran Hutan dan
Lahan (Karhutla) tetap
disiagakan.

4 Rabu, 10
Juli 2013

JAKARTA (RP) -
Pemadaman kebakaran
hutan dan lahan
(Karhutla) di Riau
tuntas. Namun di sisi
Polri hingga kini masih
berkutat dengan 24
tersangka perorangan
dan satu perusahaan
dalam penyidikan kasus
yang menimbulkan
bencana asap tersebut.
Polisi menyatakan hanya
bisa sebatas
membuktikan
keterlibatan perusahaan
dalam kebakaran itu.

√ √ √ - Tidak
mengandung
unsur tempat
– waktu

5 Kamis, 11
Juli 2013

JAKARTA (RP) -
Tuntasnya pemadaman
kebakaran hutan dan
lahan (Karhutla) di Riau
membuat para petugas
bernapas lega. Penarikan
petugas yang tergabung
dalam Pasukan Reaksi
Cepat (PRC) secara
besar-besaran mulai
dilakukan. Namun,
Badan Nasional
Penanggulangan
Bencana (BNPB) masih
menyiagakan  amunisi
untuk antisipasi jika
bulan depan kebakaran
kembali terjadi.

- √ √ - Tidak
mengandung
30 -45 kata

Tidak
mengandung
unsur tempat
– waktu

Dari tabel diatas dapat diketahui penulisan lead berita pada edisi 7-11

Juli 2013 terjadi kesalahan pada penulisan lead 5 kali, sedangkan pada PB

(Pokok Berita), U1 (Unsur 3A-3M) tidak terjadi kesalahan.
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TABEL VIa
PENULISAN LEAD BERITA

Edisi 12,15,16,18 Juli 2013

No Edisi Teks Teras Berita

Indikator

Ket
S

(30-45
kata)

PB
(Jumlah
kalimat)

U1
(Unsur
3A-3M)

U2
(Unsur
tempat-
waktu)

1 Jumat,
12 Juli
2013

PEKANBARU (RP) -
Setelah dicabutnya status
tanggap darurat bencana
asap menjadi di siaga asap
di Provinsi Riau, posko
tanggap darurat pun
dipindah dari markas
operasi TNI AU Lanud
Roesmin Nurjadin,
Pekanbaru ke kantor
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD)
Riau Jalan Sudirman,
Pekanbaru.

√ √ √ - Tidak
mengandung
unsur tempat
– waktu

2 Senin,
15 Juli
2013

DUMAI (RP) -
Sebanyak 601 orang
anggota Pasukan Marinir
II Jakarta yang ditugas di
Dumai dan Bengkalis
menangani kebakaran
lahan dan hutan, Ahad
(14/7) kembali ke Jakarta.
Keberangkatan mereka
dari Bandara Pinang
Kampai, Dumai, dilepas
Danrem 031 Wirabima
Brigjen TNI Teguh
Raharjo.

√ √ √ √ Tidak terjadi
kesalahan

3 Selasa,
16 Juli
2013

PEKANBARU (RP) -
Menghadapi kebakaran
hutan dan lahan
(Karhutla), Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Riau
mengaku hanya memiliki
sedikit kewenangan untuk

√ √ √ √ Tidak terjadi
kesalahan
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menanganinya Karena,
keterbatasan tersebut,
diharapkan ada regulasi
kuat yang mengatur
sehingga penanganan bisa
dimaksimalkan dari
tingkat daerah.

4 Kamis,
18 Juli
2013

DAYUN (RP) – Jajaran
Reskrim Polres Siak
mengamankan 3
tersangka dugaan pelaku
pembakaran lahan di
wilayah Kabupaten Siak.
Ketiga tersangka yakni
Topik, Bani Amin dan
Rustam. Para pelaku
ditangkap tangan
membakar di Sungai Apit
dan di Dusun
Sengkemang, Desa
Sengkemang, Kecamatan
Koto Gasib.

√ √ √ - Tidak
mengandung
unsur tempat
– waktu

Dari tabel diatas dapat diketahui penulisan lead berita pada edisi

12,15,16,18 Juli 2013 terjadi kesalahan pada penulisan lead 2 kali, sedangkan

pada S (Singkat), PB (Pokok Berita), U1 (Unsur 3A-3M)  tidak terjadi

kesalahan.
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TABEL VIIa
PENULISAN LEAD BERITA

Edisi 1 – 2 Agustus 2013

No Edisi Teks Teras Berita

Indikator

Ket
S

(30-45
kata)

PB
(Jumlah
kalimat)

U1
(Unsur
3A-3M)

U2
(Unsur
tempat
waktu)

1 Kamis, 1
Agustus

2013

PEKANBARU (RP) - Wakil
Gubernur Riau HR Mambang
Mit mengatakan, saat ini
Provinsi Riau dalam masa
transisi pemulihan bencana
kabut asap, yang diakibatkan
dari kebakaran hutan dan lahan
(Karhutla) yang terjadi di
beberapa daerah.

√ √ √ - Tidak
mengand
ung
unsur
tempat –
waktu

2 Jumat, 2
Agustus

2013

PEKANBARU (RP) -
Kunjungan Wakil Gubernur
Riau (Wagubri) HR Mambang
Mit dalam rangka safari
Ramadan di Dumai, Kamis
(1/8) batal. Dikarenakan
pesawat yang ditumpanginya
gagal mendarat di Bandara
Pinang Kampai akibat asap
sehingga pilot memutuskan
kembali lagi ke Pekanbaru
sekitar pukul 11.00 WIB
kemarin.

√ √ √ √ Tidak
terjadi
kesalaha
n

Dari tabel diatas dapat diketahui penulisan lead berita pada edisi 1- 2

Agustus 2013 terjadi kesalahan pada penulisan lead 2 kali, sedangkan pada S

(Singkat), PB (Pokok Berita), U1 (Unsur 3A-3M)  tidak terjadi kesalahan.


