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ABSTRAK
Penelitian ini berangkat dari asumsi dasar bahwa korban bencana kini menjadi korban media.
Hal ini dikarenakan peneliti melihat peliputan bencana, khususnya di media televisi, sarat akan
berita yang dramatik dan traumatik. Penelitian ini lantas dibatasi hanya pada peliputan letusan
Gunung Sinabung (sejak 14 September 2013 hingga pertengahan tahun 2014) dan letusan
Gunung Kelud (13 Februari 2014) di Metro TV. Untuk membedah permasalahan ini, peneliti
mengaitkannya dengan perspektif jurnalisme bencana, ekonomi-politik media, serta etika dan
regulasi jurnalistik yang berkaitan dengan peliputan bencana. Lewat pisau analisis wacana kritis
Norman Fairclough, peneliti menemukan bahwa sebagian besar peliputan bencana tidak
memenuhi prinsip jurnalisme bencana serta melanggar etika dan regulasi jurnalistik. Hal ini
disebabkan oleh pengejaran rating, kepentingan politik pemilik media jelang Pemilu 2014, dan
minimnya pelatihan peliputan bencana dari instansi pers terhadap jurnalis-jurnalisnya. Meski
berdalih untuk menumbuhkan rasa iba dan humanisme, media televisi –khususnya Metro TV,
justru gagal menjalankan fungsi edukasinya saat bencana terjadi.

Kata Kunci: jurnalisme bencana, televisi, analisis wacana kritis, ekonomi politik media, Metro
TV.

PENDAHULUAN

Penelitian ini berfokus pada analisis peliputan bencana letusan Gunung Sinabung (sejak

14 September 2013 hingga pertengahan tahun 2014) dan letusan Gunung Kelud (13 Februari

2014) ditinjau dari perspektif jurnalisme bencana. Lewat penelitian terhadap kedua bencana yang

disebabkan oleh letusan gunung api dan terjadi di waktu yang berdekatan tersebut, peneliti

berusaha mengungkap bagaimana jurnalis di media elektronik televisi Indonesia, khususnya

Metro TV, meliput insiden-insiden bencana. Dengan mMenggunakan metode analisis wacana

kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough, penelitian ini berupaya mengupas latent

meaning (makna tersembunyi) pada teks-teks berita bencana dengan menempatkannya dalam

konteks historis dan sosial.

Asumsi dasar dari penelitian ini ialah korban bencana kini menjadi korban media lewat

pemberitaannya yang berkutat pada pemberitaan traumatik dan dramatik. Yang ditonjolkan

media elektronik TV maupun cetak, masih berkisar pada bagaimana ekspresi sedih wajah-wajah

korban dan dahsyatnya bencana. Fenomena ini lantas menjadi problema karena bila mengacu
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pada perspektif jurnalisme bencana, peliputan bencana seharusnya berdasar pada etika dan aspek

kemanusiaan agar jurnalis pada akhirnya tidak mengeksploitasi bencana dan korban bencana

demi keuntungan bisnis media belaka. Bukannya menanyakan hal-hal yang dapat memicu

kesedihan korban bencana, media lebih baik mengeksplor penyebab bencana dan bagaimana cara

menanganinya. Seperti yang disebutkan dalam buku Disaster Through A Different Lense: A

guide for journalists covering disaster risk reduction (Leony dkk, h.72), media should exploring

the root causes of disasters and their social dimensions lead to disaster risk reduction stories by

asking question such as: Why are disasters happening? How can we prevent disasters? Who is

responsible?. Jadi, bukan dengan menanyakan “Bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda

memiliki firasat sebelum bencana ini terjadi?” seperti yang kerap peneliti temukan dalam

peliputan bencana di televisi Indonesia selama ini.

PEMBAHASAN

Eksploitasi Ketidakberdayaan Korban Bencana

Bila ditinjau dari kata-kata pada judul, lead, narasi news anchor, reporter, maupun voice

over berita, peneliti melihat Metro TV berusaha menggambarkan bencana sebagai sesuatu yang

powerful. Sebaliknya, korban bencana berada di posisi yang lemah dan tidak berdaya. Misalnya,

pada berita berjudul “Sinabung Tanpa Ayah” dan “Dampak Letusan Gunung Sinabung”.

Ketidakberdayaan serta kerentanan korban bencana dapat dilihat secara eksplisit lewat

penggunaan kata pada narasi berita, di antaranya: ketidakpastian; seolah tak punya pilihan;

kondisi yang seadanya; hidup dalam kesendirian; celakanya; seperti anak kandung yang

dibiarkan hidup sendirian oleh orangtuanya.

Kemudian, adapula kata-kata yang mengeskalasi asumsi –yang dibangun oleh kata-kata

di atas– lewat penyampaian fakta-fakta terkait bencana letusan Gunung Sinabung. Yakni: sudah

lebih dari empat bulan; lebih dari 26 ribu jiwa hidup di tiga puluh sembilan pengungsian; 18 ribu

pengungsi letusan Gunung Sinabung; berminggu-minggu; awan panas dan debu vulkanik sampai

8000 m di atas puncak gunung; debu-debu ini terbang berpuluh-puluh kilometer, bahkan sampai

di kota Medan; 18 ribu orang harus mengungsi; 21 desa yang berada dalam radius 50 km dari

Gunung Sinabung dinyatakan tidak aman; dan ada 31 titik pengungsian.

Metode deskripsi secara rinci perihal kedahsyatan bencana dan jumlah pengungsi yang

cukup besar (mencapai puluhan ribu orang), ini menandakan Metro TV menganggap letusan
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Gunung Sinabung sebagai sesuatu yang powerful. Kata-kata yang digunakan ketika

mendeskripsikan bencana ini bertolak belakang bila dibandingkan dengan penggambaran korban

bencana. Korban bencana, lewat pemilihan kata-kata tertentu, diposisikan sebagai pihak yang

lemah. Pada akhirnya, korban bencana pun kian diidentifikasikan sebagai sosok yang tak

berdaya.

Tak kalah menarik pula bila melihat pemilihan serta treatment reporter terhadap

narasumber. Berdasar kedua berita bencana, peneliti mendapati selalu ada narasumber

perempuan. Ditambah lagi, meski tidak menggunakan kalimat yang persis sama, semua yang

ditanyakan reporter mengacu pada kondisi pengungsian dan perasaan narasumber. Yang lantas

memunculkan jawaban narasumber berupa ungkapan kesedihan, kekecewaan, ketakutan, dan

kekhawatiran. Penggunaan kata-kata negatif tersebut pun lagi-lagi sekadar melanggengkan

keperkasaan bencana dan ketidakberdayaan korban bencana. Sebab, kata-kata tersebut

merupakan hal yang berada di luar kuasa korban bencana, atau dalam kata lain bukan kemauan

dari diri korban itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan Langer (1998, h.83), bahwa outside the

possibility of human intervention, a victim’s destiny seems to be haphazard  and beyond their

own control, making the story’s protagonist both more vulnerable and also more pitiable.

Selain itu, dapat dilihat pula bagaimana semua narasumber wanita menyampaikan

statement-nya dengan suara yang bergetar dan napas tertahan. Bahkan, sebagian besar sampai

meneteskan air mata. Hal ini menjadi menarik ketika manuver kamera pada kedua berita tersebut

kemudian juga memiliki pola yang ajeg. Yakni, adanya pergerakan zoom in secara perlahan

ketika narasumber meneteskan air mata. Shot yang pada awalnya medium close up

(memperlihatkan sosok narasumber dari kepala hingga perut) dijadikan close up

(memperlihatkan sosok narasumber sebatas kepala dan leher). Salah satunya dapat dilihat pada

cuplikan gambar berikut:
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Gambar 1. Cuplikan gambar saat reporter mulai mewawancarai Fitri Rohayati
(Sumber: Tayangan Berita Metro TV berjudul “Dampak Letusan Gunung Sinabung”)

Gambar 2. Cuplikan gambar saat Fitri Rohayati mulai meneteskan air mata
(Sumber: Tayangan Berita Metro TV berjudul “Dampak Letusan Gunung Sinabung”)

Manuver kamera semacam ini menjadi perhatian khusus peneliti karena bila dikaitkan

dengan pernyataan Junaedi (2013, h.118), dalam dunia sinematografi dan juga semiotika visual,

pengambilan gambar secara medium close up, close up, dan big close up ditujukan dan memiliki

makna memberi penekanan secara berlebih atas realitas yang ditangkap oleh kamera dan

kemudian disajikan kepada penonton. Artinya, dengan pengambilan gambar yang serta-merta

close up saat narasumber meneteskan air mata, tangisan adalah sesuatu yang berusaha

ditekankan secara berlebih oleh Metro TV melalui kedua berita tersebut. Apa yang disampaikan

Junaedi tersebut makin diperkuat dengan pernyataan Marshall & Werndly (2002, h.23) dalam

bukunya The Language of Television. Di buku tersebut, dikatakan bahwa the close-up is used

often in soap opera scenes because it communicates the relationships between people and invites

us to concentrate on the emotions or feelings of a character. Dengan demikian, kedua berita

tersebut menjadi tidak ada bedanya dengan sebuah drama yang berusaha mengkomunikasikan

hubungan antar orang. Audiens yang menonton kedua berita itu kemudian diminta untuk

berkonsentrasi pada perasaan korban, yaitu perasaan sedih.



307 COMMONLINE DEPARTEMEN KOMUNIKASI| VOL. 4/ NO. 2

Bahkan, dengan menonjolkan kesedihan narasumber perempuan di saat bencana terjadi,

Metro TV juga kian melanggengkan gambaran perempuan yang selama ini memang lemah di

media. Sebagaimana diuraikan oleh Ibrahim (1998), perempuan adalah pelakon dari hal-hal yang

memilukan, menguras air mata dan emosi. Sehingga, tidak mengherankan bila kisah-kisah sedih

yang memperlihatkan gambaran perempuan sebagai makhluk yang lemah merupakan potret

umum tentang perempuan di media. Artinya, dalam peliputan bencana letusan Gunung Sinabung

yang dilakukan Metro TV, perempuan mengalami proses eksploitasi ganda. Pertama, sebagai

korban yang menderita akibat peristiwa bencana. Kedua, sebagai sosok yang lemah dikuras air

matanya demi keuntungan media.

Penggambaran ke-powerful-an bencana pun peneliti temukan pada peliputan letusan

Gunung Kelud yang juga menjadi sampel penelitian ini. Salah satu contohnya peneliti dapatkan

di berita berjudul “Letusan Gunung Kelud” yang ditayangkan dalam program berita Metro Sore.

Berita tersebut menunjukkan reporter Metro TV setidaknya mengulang narasi perihal jumlah

pengungsi di kabupaten Blitar sebanyak dua kali, yakni di awal dan di akhir berita. Jumlah

pengungsi yang mencapai belasan ribu ini lantas makin ditekankan melalui caption berita.

Pengulangan ini menunjukkan bahwa angka “11 ribu pengungsi” merupakan sesuatu yang ingin

ditonjolkan oleh Metro TV kepada audiens. Lagi-lagi, peliputan bencana di Metro TV seolah

ingin menunjukkan bahwa letusan Gunung Kelud sedemikian powerful-nya sehingga berdampak

pada belasan ribu orang.

Menariknya, meski peliputan letusan Gunung Sinabung dan Gunung Kelud sama-sama

ditempatkan sebagai berita yang penting dan bencananya merupakan sesuatu yang powerful,

peliputan letusan Gunung Kelud sangat minim membahas ketidakberdayaan korban bencana.

Bahkan bisa dibilang, wawancara antara reporter dengan pengungsi pun jarang dilakukan. Saat

membahas kondisi di pengungsian, reporter-reporter yang diterjunkan dalam peliputan letusan

Gunung Kelud nyatanya lebih memilih mewawancarai aparat pemerintah ketimbang

mewawancarai pengungsi. Pemilihan tokoh pemerintahan sebagai narasumber tentu berpengaruh

kepada jawaban terkait kondisi di pengungsian yang dianggap telah terkendali dan pemerintah

telah melakukan persiapan matang untuk menghadapi kondisi ini. Pada berita berjudul “Letusan

Gunung Kelud”, jawaban yang diberikan bupati Blitar pun diamini begitu saja oleh reporter,

tanpa konfirmasi lebih lanjut. Perlakuan ini sangat berbeda dengan peliputan letusan Gunung

Sinabung yang justru kaya akan keluhan dan tangisan korban. Setiap kali membicarakan tentang
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kondisi di pengungsian, reporter terus menggali lebih dalam yang pada akhirnya kian

menunjukkan ketidakberdayaan korban bencana di tengah kondisi yang menimpanya.

Dari uraian tersebut, peneliti bisa mengatakan bahwa Metro TV menempatkan korban

letusan Gunung Sinabung sebagai sosok tidak berdaya tapi tidak pada korban letusan Gunung

Kelud. Tidak hanya melalui tangisan korban bencana, pertanyaan seputar bantuan yang telah

didapat serta harapan mereka pada pemerintah seolah-olah menunjukkan bahwa korban letusan

Gunung Sinabung harus ‘mengemis’ demi mendapatkan bantuan. Bagi peneliti, tangisan serta

‘mengemisnya’ korban letusan Gunung Sinabung bisa jadi indikasi bahwa mereka

dimarginalkan. Sebab, seperti yang disebutkan oleh Bagong Suyanto (2005), salah satu ciri dari

kehidupan masyarakat marginal adalah timbulnya ketergantungan yang kuat. Yang mana, dalam

kasus bencana letusan Gunung Sinabung, para korban bencana begitu menggantungkan diri pada

perhatian serta bantuan pemerintah –terutama presiden. Tak hanya itu, dalam buku yang sama,

Suyanto pun mengutip paparan Robert Chambers (1987) perihal pengertian masyarakat marginal

yang sebetulnya sama dengan apa yang disebut deprivation trap. Di mana, satu dari lima unsur

deprivation trap adalah ketidakberdayaan. Tandanya, korban letusan Gunung Sinabung memang

dimarginalkan, sedangkan korban letusan Gunung Kelud tidak.

Sayangnya, dengan adanya fakta marginalisasi ini, cara Metro TV meliput korban

bencana justru memarginalkan kelompok masyarakat yang sudah termarginalkan. Peliputan yang

kian memarginalkan korban bencana oleh Metro TV saat bencana tersebut kemudian peneliti

anggap sebagai manifestasi ekonomi-politik media sebagai industri. Komodifikasi tersebut pun

berhasil dikonfirmasi peneliti melalui indepth interview dengan pihak redaksi. Dari hasil

wawancara peneliti dengan news producer Metro TV, R Lukman Arief (Lukman) berulang kali

mengatakan bahwa berita bencana adalah berita yang bernilai tinggi. Dalam range nilai 1-10,

menurutnya, sebagian besar berita bencana berada pada nilai 9. Terutama, berita mengenai

korban bencana. Nilai, dalam hal ini, nyatanya bukan menandakan seberapa baik kualitas berita

tersebut. Melainkan, seberapa tinggi berita tersebut dapat meningkatkan rating televisi.

Sebagaimana yang dipaparkan Lukman sebagai berikut:

Kita bicara tentang nilai tinggi, itu kita bicara tentang eeh... daya perhatian
pemirsa. Daya perhatian pemirsa itu adalah daya rating, rating and share.
(Indepth Interview, 2 April 2015)
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Kesedihan dan air mata korban bencana yang digambarkan melalui statement narasumber

serta difokuskan lewat manuver kamera pun nyatanya bukanlah hal yang secara tiba-tiba dan

tidak disengaja. Ternyata memang ada agenda tersendiri untuk memunculkan berita yang sarat

tangisan. Seperti yang diungkapkan Bambang Haryo yang menjabat sebagai Kepala Biro Metro

TV Medan di kala bencana letusan Gunung Sinabung terjadi:

Yang dipilih eeh... yang dia bisa eeh... maunya Metro seperti apa. Misalnya, si
produsernya minta kalau bisa nanti nangis-nangis ya. Ya udah, siapa kira-kira...
ibu-ibu nih bisa nangis-nangis kalau nanti mau ngomongin soal bantuan kira-kira.
“Saya bisa, saya bisa”, udah begitu kalau mau wawancara... terus pas wawancara,
ya nangis-nangis hahaha. (Indepth Interview, 19 April 2015)

Penyudutan Pemerintah melalui Wacana Penanggulangan Bencana

Peneliti telah memaparkan bahwa salah satu cara Metro TV membangun wacana

ketidakberdayaan tersebut ialah dengan menanyakan apa yang korban alami dan bagaimana

perasaan mereka akibat bencana yang terjadi. Yang menarik, setelah korban bencana

mengungkapkan perasaannya, pertanyaan lanjutan yang hampir selalu muncul adalah bantuan

apa saja yang telah mereka peroleh dari pemerintah serta apa yang diharapkan korban bencana

terhadap pemerintah.

Berdasar analisis peneliti terhadap berita-berita kedua bencana –khususnya berita letusan

Gunung Sinabung, pada dasarnya, Metro TV ingin menampilkan ketimpangan pemerintah dalam

penanggulangan bencana. Di mana, ketimpangan tersebut bagi Metro TV disebabkan oleh ‘SBY

dan Partai Demokrat’. SBY selaku kepala negara sekaligus ketua umum Partai Demokrat

dianggap lebih mendahulukan kepentingan partai dibandingkan kepentingan rakyatnya.

Pemunculan wacana tersebut menunjukkan bahwa Metro TV bersikap oposisional terhadap

pemerintahan SBY.

Hal ini menjadi wajar bila mengacu pada hasil penelitian Simarmata dalam bukunya

Media dan Politik (2014) yang menyimpulkan bahwa media (khususnya Media Indonesia,

Republika, dan Kompas) memang cukup oposisional terhadap pemerintahan koalisi pasca pemilu

2009 di mana aktor politik yang menjadi sasaran utama sikap oposisional ini adalah presiden.

Media Indonesia sendiri dipayungi oleh perusahaan yang sama dengan Metro TV, sehingga

tentulah sikap keduanya terhadap pemerintah tidak akan jauh berbeda. Namun, menjadi menarik

ketika kunjungan Surya Paloh ataupun bantuan kader partai Nasdem diliput pada berita berjudul
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“Surya Paloh Kunjungi Pengungsi” dan “Nasdem Buat 4 Posko Kesehatan” saat bencana

Sinabung serta berita berjudul “Partai Nasdem Berikan Bantuan” saat bencana Kelud. Pada

berita-berita tersebut, Surya Paloh selaku pemilik modal bersama partainya digambarkan oleh

Metro TV sebagai sosok protagonis yang peduli terhadap nasib korban bencana.

Penggambaran pemilik modal beserta partainya sebagai pahlawan dan pelemahan citra

pemerintah melalui peliputan kedua bencana tersebut kemudian menjadi lebih menarik bila

mengingat bencana letusan Gunung Sinabung dan Gunung Kelud terjadi menjelang pemilu

legislatif dan pemilu presiden 2014. Dengan konteks sedemikian rupa, peneliti makin curiga bila

sikap oposisional Metro TV terhadap SBY memiliki kepentingan politis. Sebab, bila SBY

disibukkan dengan ‘tuduhan’ ketidakadilan dalam menangani bencana, maka legitimasi

pemerintah akan tergerogoti yang pada akhirnya akan merugikan Demokrat di pemilu 2014.

Dengan prinsip zero sum game dalam politik, kegagalan pemerintah di mata masyarakat akan

menjadi kerugian Demokrat yang tentunya akan membawa keuntungan bagi Nasdem selaku

partai oposisi. Dengan demikian, wacana ketimpangan pemerintah dalam menanggulangi letusan

Gunung Sinabung dan Gunung Kelud yang dibangun Metro TV nyatanya tak lepas dari

kepentingan partai pemilik modal demi memenangkan pemilu 2014.

Marginalisasi Media Terhadap Kaum Marginal dalam Peliputan Bencana

Sebagaimana telah peneliti sebutkan, peneliti menemukan perbedaan yang signifikan

antara peliputan letusan Gunung Sinabung dan Gunung Kelud di Metro TV. Dari berita-berita

yang ditayangkan Metro TV, dampak dari letusan Gunung Sinabung tidak akan jauh-jauh dari

nasib petani yang kehilangan mata pencaharian karena lahannya ditutupi abu hasil erupsi.

Pemberitaan seputar dampak letusan Gunung Sinabung ini lantas sangat kontras dengan

pemberitaan dampak letusan Gunung Kelud. Meski juga mempengaruhi pertanian di beberapa

daerah di Jawa Timur, Metro TV nyatanya tidak banyak meliput hal tersebut. Yang banyak

diangkat dalam peliputan bencana letusan Gunung Kelud justru dampaknya yang terasa hingga

ke beberapa kota besar, juga penutupan beberapa bandara akibat debu vulkaniknya. Penutupan

bandara ini bahkan dibahas secara khusus selama lebih dari 30 menit dalam program Titik

Tengah dengan judul berita “Dampak Kelud Bagi Dunia Penerbangan”.

Selain dari topik-topik yang diangkat seputar dampak sosial-ekonomi kedua bencana,

menarik pula melihat pemilihan narasumber pada berita-berita yang ditayangkan. Dalam

peliputan dampak letusan Gunung Sinabung yang berkaitan dengan pertanian, Metro TV hanya
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mengandalkan narasumber berupa petani-petani di Tanah Karo, tanpa banyak melibatkan pakar

ataupun aparat pemerintahan setempat. Namun, ketika meliput dampak letusan Gunung Kelud,

narasumber yang banyak digunakan justru pakar-pakar terkait. Pada berita yang membahas

dampak Kelud pada dunia penerbangan, Metro TV sampai memanggil pakar penerbangan untuk

berdialog khusus di studio.

Peneliti pun lantas mengarahkan kecurigaan pada perbedaan kepentingan pada peliputan

kedua bencana. Dalam peliputan letusan Gunung Sinabung, angle serta narasumber yang dipilih

merupakan orang-orang yang berasal dari kelompok petani. Sedangkan para pakar dalam

peliputan letusan Gunung Kelud merupakan orang-orang kelas menengah. Maka, dari pemilihan

narasumber tersebut, peneliti dapat mengatakan bahwa dampak letusan Gunung Sinabung

merupakan isu kelompok petani dan dampak letusan Gunung Kelud merupakan isu kelas

menengah. Dan bila dikaitkan dengan premis ketimpangan pemerintah dalam menanggulangi

kedua bencana, maka akan didapatkan kesimpulan sementara bahwa pemerintah lebih cepat

menanggulangi bencana yang berdampak pada kelas menengah dibandingkan bencana yang

berdampak pada kelompok petani.

Kecurigaan peneliti pun beralasan. Sebab, faktanya, ketimpangan pemerintah dalam

menangani kelompok petani bukanlah hal baru di Indonesia. Bila menengok ke belakang, kondisi

petani di negeri ini hampir dapat dikatakan ironis jika dibandingkan dengan slogan-slogan

pembangunan yang menjadikan petani sebagai dasar landas berangkatnya. Seperti yang

disampaikan Mashud (2010),

[k]eterhimpitan posisi petani, dalam kaitannya dengan hubungan negara dan pasar secara
struktural mulai sejak jaman kolonial hingga jaman reformasi kelihatannya tidak banyak berubah.
Sebagaimana dikemukakan Bates terhadap pengalaman di negara-negara Afrika, hampir semua
kebijakan negara cenderung, kalau tidak selalu, berpihak kepada pasar dan kota.

Apalagi, ternyata pada saat yang sama, pemerintah justru dengan sigapnya memfasilitasi

kebutuhan kelas menengah. Ditutupnya tujuh bandara di beberapa kota seperti Surabaya,

Yogyakarta, Bandung, Malang, menjadi masalah genting yang harus segera diselesaikan.

Alibinya, penutupan bandara akan melumpuhkan aktivitas ekonomi. Ini menandakan, aktivitas

ekonomi yang dianggap ‘penting’ dan ‘genting’ adalah aktivitas ekonomi kelas menengah ke

atas yang erat dengan kapitalisme. Terlebih lagi, aktivitas tersebut hanya dipusatkan di Jawa.

Yang menarik, mengapa isu-isu semacam ini tidak disinggung sama sekali dalam

peliputan bencana oleh media –khususnya Metro TV? Mengapa kelompok petani hanya
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dieksploitasi kesedihannya tanpa adanya peliputan mendalam terkait nasib mereka dan alasan

absennya negara yang seharusnya hadir membantu mereka? Disini peneliti mengaitkannya

dengan dalil Dedinsky (1977). Bahwa, media coverage of welfare and poverty in the United

States tends to be sensationalist, short-lived and with very little in-depth analysis of the many

complex issues at stake (dalam Devereux, 2003, h.127). Yang mana, bagi peneliti, fenomena

tersebut tak hanya terjadi Amerika Serikat, namun juga di Indonesia. Lebih lanjut, Dedinsky

memaparkan kalau media have successfully convinced the public that the welfare system is a

‘mess’, but have not adequately explained why this might be. Sebagaimana Metro TV

menayangkan banyak berita perihal penderitaan petani dan menyalahkan pemerintah untuk

penderitaan mereka, namun tidak mampu menjelaskan secara mendalam mengapa hal itu terjadi.

Maka, menurut peneliti, kelompok petani sebagai korban bencana letusan Gunung Sinabung

kemudian sekadar menjadi senjata media untuk menyudutkan pemerintah.

Pemahaman Jurnalis Tentang Peliputan Bencana

Idealnya, jurnalis dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip jurnalisme bencana.

Sayangnya, dari lima orang pihak redaksi Metro TV yang peneliti wawancarai –yang terdiri atas

reporter, camera person, produser, hingga kepala biro–, tidak ada satupun yang mengetahui apa

itu jurnalisme bencana. Bahkan, kelimanya pun baru pertama kali mendengar istilah jurnalisme

bencana saat menjalani proses indepth interview dengan peneliti. Mereka pun mengaku tidak

pernah mendapat pelatihan khusus tentang bagaimana cara meliput bencana. Mereka dibiasakan

untuk learning by doing, belajar meliput bencana dengan terjun langsung ke tanah bencana.

Meski memang, semakin besar bencana, jurnalis yang akan diterjunkan pun merupakan

jurnalis-jurnalis dengan jam terbang tinggi. Umumnya, jurnalis-jurnalis pemula akan belajar

meliput bencana-bencana berskala kecil semacam banjir, sebelum akhirnya meliput bencana

dengan skala besar seperti letusan gunung api yang menjadi sampel penelitian ini. Terkadang,

jurnalis-jurnalis pemula pun akan tandem dengan jurnalis yang lebih senior untuk belajar

bagaimana cara meliput bencana. Sayangnya, bagi peneliti, ritme kerja semacam ini tak ubahnya

sekadar lingkaran setan. Di mana, jurnalis dengan jam terbang tinggi akan sering meliput

bencana. Namun, mereka tetap saja tidak diberikan pelatihan meliput bencana dari instansi media

tempatnya bekerja. Sehingga, pola peliputan bencana yang dilakukan pun akan tetap sama.

Bahkan, pola ini kemudian ‘diwariskan’ pada jurnalis-jurnalis pemula yang belajar dari mereka.
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Akhirnya apa? Peliputan bencana oleh media di negeri ini akan terus berkutat pada pola yang

sama, yakni, dramatisasi dan sensasionalisme.

Minimnya pelatihan peliputan bencana ini kemudian berkaitan dengan alasan jurnalis

Metro TV menggambarkan korban bencana sebagai sosok tidak berdaya, sedangkan pemerintah

merupakan pihak yang bersalah dan harus bertanggung-jawab. Sebab, ketika peneliti

mengonfirmasi ke pihak redaksi, ternyata kelimanya meyakini bahwa berita-berita semacam itu

merupakan berita yang “humanis”. Yang menarik, bagaimana bisa dikatakan “humanis” bila

nyatanya peliputan bencana oleh Metro TV justru banyak yang melanggar prinsip-prinsip

jurnalisme bencana. Tidak hanya melanggar Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor

03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran, Bab XXIII, tentang Peliputan Bencana Alam

dan Musibah, pasal 56, ketika mewawancarai anak di bawah umur pada berita “Dampak Letusan

Gunung Sinabung”, namun berita-berita yang sarat drama dengan manuver kamera sedemikian

rupa juga melanggar Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang

Pedoman Perilaku Penyiaran, Bab XXIV tentang Peliputan Bencana Alam, khususnya pasal 34

dan pasal 55.

Lantas, bila ternyata Metro TV banyak melanggar etika dan regulasi jurnalistik dalam

meliput bencana, di mana sisi humanis yang dimaksud oleh jurnalis? Lebih jauh lagi, apa

sebenarnya definisi humanis versi jurnalis? Maka, peneliti pun kembali lagi pada hasil indepth

interview dengan lima orang pihak redaksi Metro TV. Yasir Nene Ama, reporter Metro TV yang

ikut meliput letusan Gunung Sinabung mengatakan bahwa humanis adalah human interest. Dan

human interest itu didapat ketika ia mampu membangun emosi narasumber yang kemudian

membuat narasumber menangis secara natural. Begitu pula R Lukman Arief yang menjabat

sebagai koordinator liputan saat terjadinya letusan Gunung Kelud. Ia beranggapan bahwa

humanis adalah rasa kemanusiaan yang tergugah ketika melihat bencana. Berita terpencarnya

satu keluarga akibat bencana adalah humanis. Berita yang humanis, menurut Lukman, adalah

berita yang dapat mendorong rasa iba dari audiens televisi.

Perspektif humanis versi jurnalis tersebut bertolak belakang dengan apa yang dianggap

“manusiawi” menurut jurnalisme bencana. Dari penuturan Amiruddin (2007), misalnya. Prinsip

pemberitaan bencana harus memperhatikan aspek manusia (human elements). Yang artinya,

proses jurnalisme dituntut sanggup mengungkapkan suatu peristiwa dari dua sisi; cerita tentang

manusia dan situasinya –lengkap dengan pemahaman bahwa yang diungkapkan adalah sosok
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manusia yang memiliki keadaan internal dan eksternal seutuhnya- yang sangat menentukan

pemulihan dan efek ikutan dari dampak peristiwa traumatik itu terhadap psikologi korban dan

kerabatnya, serta psikologi masyarakat pada umumnya.

KESIMPULAN

Bencana menjadi komoditas bagi Metro TV melalui penggambaran ketidakberdayaan

korban bencana. Kesedihan dan vulnerability korban dieksploitasi melalui angle berita, narasi

reporter dan news anchor, serta manuver kamera (terutama manuver medium close up menjadi

close up). Hal ini pun dilakukan dengan sengaja demi memperoleh rating yang tinggi. Untuk

mendapatkan berita yang dramatis, jurnalis Metro TV akan memilih narasumber-narasumber

yang dianggap mudah menangis, yang umumnya adalah perempuan. Yang kemudian

mengakibatkan perempuan mengalami eksploitasi ganda dalam suatu peliputan bencana –yakni

sebagai korban bencana sekaligus perempuan yang dikuras air matanya.

Bencana juga dipolitisasi dengan menjadi arena sikut-menyikut antar partai politik

melalui peliputan yang menyudutkan pemerintah. Terlebih lagi, letusan Gunung Sinabung dan

Gunung Kelud terjadi menjelang Pemilu 2014. Sikap kritis jurnalis saat bencana seolah-olah

merupakan manifestasi peran watchdog. Sayangnya, peran tersebut justru tercemar akibat

kepentingan pemilik media.

Berdasar perbedaan sikap pemerintah terhadap bencana letusan Gunung Sinabung dan

Gunung Kelud, dapat dikatakan bahwa penanganan bencana dipengaruhi nilai Jawasentris.

Terlihat pula adanya ketimpangan penanggulangan bencana di saat kelompok petani terdampak

dan saat kelas menengah terdampak. Metro TV lantas sekadar melanggengkan marginalisasi

yang telah dilakukan pemerintah dengan terus mengeksploitasi ketidakberdayaan kelompok

petani –tanpa melakukan peliputan mendalam tentangnya.

Minimnya fungsi edukasi Metro TV terhadap masyarakat nyatanya tak hanya manifestasi

ekonomi-politik media, namun juga merupakan konsekuensi dari minimnya edukasi instansi

terhadap jurnalis-jurnalisnya terkait peliputan bencana. Bagi jurnalis Metro TV, mengeksploitasi

korban dan menyudutkan pemerintah adalah berita yang humanis karena dilakukan demi

menggedor rasa iba audiens. Padahal, bila mengacu pada perspektif jurnalisme bencana, berita

bencana yang manusiawi ialah berita-berita yang mengungkapkan peristiwa dari dua sisi
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(manusia dan situasinya) sehingga berdampak positif pada pemulihan fisik serta psikologi

korban bencana.
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