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Minat Studi Media dan Komunikasi, FISIP. Universitas Brawijaya. Pembimbing: 

Syahirul Alim, S.Sos., M.Si. 

ABSTRAK 

Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana alam, salah satu bencana 

besar yang terjadi pada tahun 2018 lalu yaitu gempa yang mengguncang pulau 

Lombok. Akibat besarnya dampak gempa tersebut, Lombok hingga saat ini masih 

dalam proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Sementara itu, praktek jurnalisme bencana 

di Indonesia masih menuai kritik karena kecenderungan media massa nasional yang 

selalu mengejar kabaruan informasi. Bencana dianggap sebagai suatu even yang tidak 

boleh terlewatkan. Sering kali saat terjadi bencana baru, media nasional akan 

meninggalkan daerah terdampak lainnya yang masih dalam proses pemulihan. Oleh 

sebab itu, media lokal memiliki tanggung jawab dalam meneruskan pengawalan 

terhadap berbagai persoalan yang terjadi pasca bencana hingga tuntas. Jenis penelitian 

ini termasuk deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk dapat mendeskripsikan 

bagaimana media lokal turut serta dalam mengawal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 

bencana gempa Lombok. Mengumpulkan data dengan wawancara mendalam dan 

dokumentasi pemberitaan pasca gempa, baik itu pada media cetak maupun media 

online dari dua media lokal, yakni Lombok Post dan Suara NTB.  

Hasil menunjukkan, kedua media lokal tersebut telah menerapkan kebijakan redaksi 

yang bertujuan untuk membantu mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi 

pasca gempa. Seperti mewajibkan setiap jurnalisnya untuk selalu mengutamakan isu 

mengenai rehabilitasi dan rekonstruski, kemudian juga menjalin relasi dengan 

pemerintah maupun pihak bersangkutan lainnya yang dapat membantu percepatan 

proses tersebut. Selain itu, melalui pemberitaannya kedua media lokal tersebut juga 

menyajikan jurnalisme optimis untuk membantu Lombok bangkit. Seperti menuliskan 

pemberitaan menggunakan bahasa yang tidak mematahkan semangat para korban dan 

memberikan edukasi mitigasi bencana, serta melakukan kontrol atas segala 

permasalahan yang muncul pasca bencana.  

Kata Kunci : Jurnalisme bencana, jurnalisme optimis, kontrol sosial, media lokal, 

gempa Lombok. 
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ABSTRACT 

Indonesia is a country that prone to natural disasters, one of the major disasters that 

occurred in 2018 was the earthquake that shook the island of Lombok. Due to the 

magnitude of the impact of the earthquake, Lombok is still in the process of 

rehabilitation and reconstruction. Meanwhile, the practice of disaster journalism in 

Indonesia is still criticized because the national mass media tend to pursue updated 

information. Disaster is considered as an event that should be concerned on.When new 

disasters occur, oftenly national media will affected others areas that still in the process 

of recovery. Therefore, the local media has the responsibility to continue escorting to 

various problems that occur after the disaster happend until it fully recovery. This type 

of research is qualitative descriptive because it aims to describe how local media 

participated in overseeing rehabilitation and reconstruction process in the aftermath of 

Lombok earthquake. Collecting data with in-depth interviews and documentation of 

post-earthquake news, both in print and online media from two local media, namely 

Lombok Post and Suara NTB.  

The results show that the two local media have implemented editorial policies aimed 

at helping accelerate the rehabilitation and reconstruction process in the aftermath of 

the earthquake. Such as obliging each journalist to always prioritize the issue of 

rehabilitation and reconstruction, then also establish relationships with the government 

and other relevant parties that can help accelerate the process. In addition, through the 

reporting, the two local media also presented optimistic journalism to help Lombok 

rehabilitation. Such as writing news using language that does not discourage victims 

and provide disaster mitigation education, and doing control over all problems that 

arise after a disaster. 

Keywords: Disaster journalism, optimistic journalism, social control, local media, 

Lombok earthquake. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Bencana merupakan serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik itu oleh faktor alam, 

non-alam bahkan faktor manusia yang menyebabkan adanya manusia yang menjadi 

korban. Terjadinya bencana menyebabkan kerusakan pada lingkungan, kerugian dan 

kehilangan harta benda serta mengakibatkan masyarakat terkena dampak psikologis 

akibat bencana tersebut. Definisi tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam undang-

undang nomor 24 tahun 2007. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa 

bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam baik itu gempa 

bumi, tsuami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan hingga tanah longsor 

yang tak jarang hal tersebut menyebabkan banyak korban jiwa berjatuhan dan banyak 

masyarakat yang harus kehilangan harta benda hingga bahkan keluarga 

(www.bnpb.go.id, https://www.bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf, akses 28 

Januari 2019). 

Dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tersebut juga menjelaskan 

terdapat tahapan-tahapan yang dapat dilakukan sejak sebelum bencana terjadi hingga 

setelah terjadinya bencana. Dalam masa pra bencana atau sebelum bencana terjadi, 

pemerintah telah menentukan beragam kegiatan penanggulangan bencana, mulai dari 

http://www.bnpb.go.id/
https://www.bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf
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pencegahan yaitu sebelum terjadinya bencana. Mulai dari tahap kesiapsiagaan untuk 

mengantisipasi bencana, melalui pengorganisasian dan pengambilan langkah yang 

tepat. Selanjutnya tahap peringatan dini, untuk memberi peringatan sesegera mungkin 

kepada masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya bencana yang dapat 

disampaikan oleh lembaga yang berwenang. Berikutnya pada masa pra bencana ini, 

terdapat tahap mitigasi sebagai salah satu upaya yang bertujuan untuk mengurangi 

risiko bencana. Melalui upaya yang meliputi pengawasan pembangunan, penyadaran, 

serta melakukan upaya untuk memberikan peningkatan kemampuan untuk menghadapi 

bencana (www.bnpb.go.id, https://www.bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf, akses 

28 Januari 2019). 

Pada masa bencana, seperti yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 24 

tahun 2007 tersebut bahwa ketika terjadi suatu bencana maka sudah masuk dalam masa 

tanggap darurat, yaitu serangkaian kegiatan yang harus dilakukan segera pada saat 

terjadinya bencana. Dimana tujuan untuk dapat sesegera mungkin menangani dampak 

buruk yang terjadi akibat bencana, mulai dari kegiatan penyelamatan dan evakuasi 

korban, evakuasi harta benda, memberikan perlindungan, penyelamatan, pemenuhan 

kebutuhan dasar, serta mengurus dan melayani pengungsi dan juga pemulihan sarana 

dan prasarana (www.bnpb.go.id, https://www.bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf, 

akses 28 Januari 2019). 

Dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tersebut juga dijelaksan 

menganai rehabilitasi dan rekonstruksi. Dimana tahap rehabilitasi ini bertujuan untuk 

perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik yang mengalami kerusakan 

http://www.bnpb.go.id/
https://www.bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf
http://www.bnpb.go.id/
https://www.bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf
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diwilayah terdampak bencana, dengan tujuan untuk mengupayakan normalisasi 

kembali semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Kemudian tahap 

rekonstruksi dalam Undang-Undnag ini dijelaksan sebagai upaya untuk membangun 

kembali sarana dan prasarana pada wilayah pasca bencana. Mulai dari sarana dan 

prasarana tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan mengupayakan 

normalisasi kembali segala kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, supaya dapat 

tumbuh dan berjalan normal kembali. Serta mengupayakan bangkitnya peran 

masyarakat dalam segala aspek kehidupan pasca bencana diwilayah tersebut 

(www.bnpb.go.id, https://www.bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf, akses 28 

Januari 2019). 

Ahmad Arif mengemukakan bahwa dalam setiap fase bencana tersebut, media 

memiliki peran yang juga harus dijalankan, mulai dari masa prabencana, media dituntut 

untuk dapat mengingatkan masyarakat terhadap adanya ancaman bencana serta 

mendorong kesiapsiagaan untuk menghadapi ancaman tersebut. Kemudian pada masa 

tanggap darurat saat terjadi bencana, media juga harus berupaya untuk 

menginformasikan kepada masyarakat luas mengenai peristiwa bencana yang terjadi. 

Selain itu, media juga dituntut untuk dapat fokus membantu dan memberikan 

pertolongan pada korban selamat di lokasi bencana, memberikan pertolongan pada 

kelompok rentan serta berupaya untuk membantu membangkitkan kembali semangat 

para korban. Selanjutnya yaitu pada masa pasca bencana, media juga masih memiliki 

tanggung jawab besar untuk mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 

semua aspek kehidupan masyarakat didaerah bencana dapat dikatakan normal kembali 

http://www.bnpb.go.id/
https://www.bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf
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dan masyarkat korban bencana dapat memperoleh hak-haknya, serta untuk mencegah 

terjadinya bencana baru (www.bnpb.go.id: 

https://www.bnpb.go.id/uploads/24/seminar/Mendefinisikan_Ulang_Jurnalisme_ 

Bencana.pdf, akses 6 Februari 2019). 

Posisi Indonesia yang juga berada di cicin api Pasifik atau yang lazim dikenal 

dengan Pacifik Ring Of Fire yang tersebar mulai dari Sumatera, Jawa, Nusa Teangga 

hingga Sulawesi Utara dan hal tersebut menyebabkan Indonesia rentan mengalami 

bencana alam geologi seperti gempa bumi, tsunami, hingga gunung meletus (Hadi, 

https://nasional.tempo.co/read/1159111/bencana-di-2018-dari-gempa-lombok-

sampai-tsunami-selat-sunda/full&view=ok, akses pada 20 Januari 2019). Terlebih lagi 

posisi indonesia yang juga berada diantara pertemuan dua lempeng tekntonik dunia 

yang juga dipengaruhi oleh tiga gerakan, yaitu gerkan sistem Sunda bagian Barat, 

gerakan sirkum Australia serta gerakan sistem pinggiran Asia Timur (Nazaruddin, 

2007). Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat Indonesia rentan terhadap bencana 

alam.  

Oleh sebab itu, informasi terkait bencana terus menjadi pemberitaan media 

massa yang tiada habisnya. Seperti yang dijealskan oleh Nazaruddin (2007) bahwa 

media lebih memandang bencana sebagai suatu sumber informasi yang memiliki nilai 

berita yang tinggi dan tidak pernah kering. Putra (dalam Nazaruddin, 2007) juga 

menjelaskan mengapa media akan memiliki antusias yang tinggi ketika meliput 

bencana, yaitu pertama karena biasanya ketika terjadi bencana, masyarakat akan 

meningkat rasa keingin tahuannya karenakan pada masa tanggap darurat ketika 

http://www.bnpb.go.id/
https://www.bnpb.go.id/uploads/24/seminar/Mendefinisikan_Ulang_Jurnalisme_%20Bencana.pdf
https://www.bnpb.go.id/uploads/24/seminar/Mendefinisikan_Ulang_Jurnalisme_%20Bencana.pdf
https://nasional.tempo.co/read/1159111/bencana-di-2018-dari-gempa-lombok-sampai-tsunami-selat-sunda/full&view=ok
https://nasional.tempo.co/read/1159111/bencana-di-2018-dari-gempa-lombok-sampai-tsunami-selat-sunda/full&view=ok
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terjadinya bencana rentan menimbulkan situasi yang tidak pasti. Sehingga masyarakat 

akan memiliki ketergantungan terhadap informasi yang disajikan oleh media untuk 

menjawab rasa keingin tahuannya. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan 

pandangan media yang menganggap bahwa bencana merupakan suatu even yang tidak 

boleh terlewatkan karena memiliki nilai berita yang tinggi tanpa harus direkayasa.   

Berikut ini merupakan data bencana yang terjadi sepanjang tahun 2018, 

berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

 

Gambar 1 grafik kejadian bencana sepanjang tahun 2018 

Sumber : Bnpb.cloud 

Sesuai dengan yang diberitakan oleh kompas pada 31 Desember 2018, salah 

satu bencana alam yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 2018 yakni, gempa 

yang terjadi di pulau Lombok yang berawal sejak 29 Juli dengan magnitudo 6,4 yang 

kemudian terus disertai dengan serangkaian  gempa susulan. Berdasarkan pengamatan 
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dan hasil analisis yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait berdasarkan lokasi episenter 

dan kedalaman hiposenternya, gempa yang mengguncang pulau Lombok tersebut 

dikategorikan sebagai jenis gempa dangkal yang diakibatkan oleh sesar naik flores 

(Flores Back Arc Thrust). Pada 5 Agustus 2018 Lombok kembali diguncang gempa 

dengan kekuatan 7,0 Scala Richter yang juga berpotensi tsunami, gempa tersebut 

disinyalir sebagai gempa utama dari serangkaian gempa yang terjadi sejak 29 Juli 2018 

(Farisa, F. C. https://nasional.kompas.com/read/2018/12/31/20361791/selama-2018-

2564-bencana-terjadi-di-indonesia, akses 20 Januari 2019). 

Berdasarkan informasi yang diberitakan Kompas.com pada 30 Agustus 2018, 

sesuai data yang dikemukakan oleh kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan 

Geofisika (BMKG) Mataram yaitu, Bapak Agus Riyanto, bahwa total keseluruhan 

gempa yang mengguncang pulau Lombok sejak 29 Juli hingga 30 Agustus 2018 

tercatat sebanyak 1.973 kali gempa dalam waktu satu bulan (Septia, K. 

https://regional.kompas.com/read/2018/08/30/09163821/lombok-diguncang-1973-

gempa-dalam-satu-bulan, akses 20 Januari 2019).  

Pemberitaan Kompas.com pada 10 September 2018, menyebutkan bahwa 

hingga bulan September 2018 tercatat korban yang meninggal dunia mencapai 564 

jiwa, korban yang mengalami luka-luka sebesar 1.469 dan lebih dari 396.000 warga 

Lombok mengungsi. Selain banyaknya korban jiwa dan ribuan lainnya luka-luka, 

gempa yang mengguncang pulau Lombok juga mengakibatkan kerugian yang 

mencapai 10,5 Triliun rupiah. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh BNPB 

bahwa total nilai kerusakan sebesar 2 Triliun dan total nilai untuk penanganan bencana 

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/31/20361791/selama-2018-2564-bencana-terjadi-di-indonesia
https://nasional.kompas.com/read/2018/12/31/20361791/selama-2018-2564-bencana-terjadi-di-indonesia
https://regional.kompas.com/read/2018/08/30/09163821/lombok-diguncang-1973-gempa-dalam-satu-bulan
https://regional.kompas.com/read/2018/08/30/09163821/lombok-diguncang-1973-gempa-dalam-satu-bulan
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sebesar 8,63 triliun. Karena banyaknya kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi 

yang terus menerus megguncang pulau tersebut, berdasarkan hasil verifikasi yang 

dilakukan oleh BNPB bahwa terdapat 32.970 rumah yang mengalami rusak berat, rusak 

sedang berjumlah 19.967 dan rusak ringan 54.572 rumah. Sementara itu terkait dengan 

sarana pendidikan, tercatat 1.194 sekolah yang terdampak. Gempa juga menyebabkan 

sebanyak 214 infrastruktur yang terdampak. Tidak hanya itu, gempa tersebut juga 

mengakibatkan sebanyak 321 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan, 1.143 tempat 

ibadah dan sebanyak 950 fasilitas perdagangan yang juga mengalai kerusakan 

(Prabowo, D. https://properti.kompas.com/read/2018/09/10/150619321/terus-

bertambah-kerugian-akibat-gempa-lombok-tembus-rp-1015-t, akses 20 Januari 2019).  

Setelah serangkaian bencana gempa bumi yang mengguncang pulau Lombok, 

Indonesia kembali dirundung duka akibat gempa dan tsunami yang terjadi di kota Palu 

dan kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, pada 28 September 2018 lalu. Selain itu, 

kondisi Palu dan Donggala menjadi semakin parah akibat fenomena likuifikasi yang 

menyebabkan tenggelamnya salah satu desa, yaitu desa Petobo (Kumparan.com, 

https://kumparan.com/@kumparannews/deretan-bencana-alam-yang-melanda-

indonesia-di-2018-1546253350505567451, akses 20 Januari 2019).  

Seperti yang jelaskan oleh Arif (2010) tingginya ancaman bencana tersebutlah 

yang menyebabkan kemunculan jurnalisme bencana di media massa Indonesia. 

Kerentanan Indonesia terhadap bencana alam, kemudian juga dampak yang 

ditimbulkan inilah yang menjadi momentum yang dapat disorot dan dieksploitasi oleh 

berbagai media massa tidak hanya media lokal dan nasional, akan tetapi juga media 

https://properti.kompas.com/read/2018/09/10/150619321/terus-bertambah-kerugian-akibat-gempa-lombok-tembus-rp-1015-t
https://properti.kompas.com/read/2018/09/10/150619321/terus-bertambah-kerugian-akibat-gempa-lombok-tembus-rp-1015-t
https://kumparan.com/@kumparannews/deretan-bencana-alam-yang-melanda-indonesia-di-2018-1546253350505567451
https://kumparan.com/@kumparannews/deretan-bencana-alam-yang-melanda-indonesia-di-2018-1546253350505567451
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internasional. Kemunculan jurnalisme bencana di Indonesia berawal ketika terjadinya 

bencana tsunami yang menerjang Aceh pada 26 Desember 2004 silam. Pada saat itu, 

media mulai aktif melakukan peliputan dan menyampaikan laporan langsung dari 

lokasi bencana. Pada saat itu, Aceh seolah menjadi magnet yang dapat menarik 

berbagai media tidak hanya nasional, namun juga media internasional untuk datang dan 

melaporkan langsung situasi dan kondisi terkini di Aceh.  

Nazaruddin (2007) menyebtkan bahwa karena terbilang sebagai suatu hal yang 

baru, praktek jurnalisme bencana di Indonesia pun memunculkan berbagai kritik. Pada 

saat itu media massa dinilai terlalu berfokus pada dramatisasi berita dengan menyajikan 

informasi yang lebih menyoroti kesedihan, kematian, hingga bahkan banyak televisi 

yang menayangkan video yang disertai dengan beragam situasi mencekam pada saat 

itu (Arif, 2010 hal. 77). Dan berikut merupakan salah satu dokumentasi berita, 

mengenai tsunami Aceh. 

 

 

 

 

Tidak hanya kritik 

terkait fokus berita yang 

lebih banyak menyangkut 

 

Figure 2 salah satu dokumentasi pemberitaan yang 

menayangkan jenazah korban tsunami Aceh pada 26 

Desember 2018 

Sumber : Youtube 
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dramatisasi kesedihan para korban. Akan tetapi juga kritik terkait dengan peliputan 

erupsi gunung merapi di Yogyakarta pada tahun 2010 silam, dimana praktek jurnalisme 

bencana kala itu justru dinilai menimbulkan kepanikan pada masyarakat. Karena media 

di Indonesia belum memiliki standar operasional (SOP) yang jelas dalam praktek 

peliputan suatu fenomena bencana. Sehingga menyebabkan permasalahan dalam 

akurasi pemberitaan, baik itu terkait dengan penggunaan istilah, maupun lokasi 

geografis bencana. Seperti pada kasus kesalahan jurnalis dalam pemaknaan terkait 

dengan istilah wedhus gembel, dimana jurnalis tersebut menyamakan sitilah hujan abu 

vulkanik dengan wedhus gembel yang oleh masyarakat sekitar gunung merapi 

dijadikan sebagai istilah untuk menyebutkan awan panas, bukan hujan abu vulkanik. 

Kesalahan yang dilakukan oleh seorang jurnalis televisi tersebut telah menyebabkan 

kepanikan pada warga sekitar merapi. Sehingga kasus kekeliruan dalam pemberitaan 

bencana juga menjadi kritik bahwa media di Indonesia dituntut untuk dapat 

menjalankan disiplin verifikasi dan lebih teliti lagi dalam menjalankan praktek 

jurnalisme bencana  (Sukmono & Junaedi, 2018).  

Tidak hanya terkait dengan permasalahan kapabilitas jurnalis dan teknis dalam 

pemberitaaan mengenai bencana, namun media juga dituntut untuk dapat menyajikan 

informasi yang dapat memberikan dampak optimis bagi para korban. Karena media 

dibutuhkan juga untuk mampu menyajikan pemberitaan dengan sudut pandang yang 

dapat memberikan upaya-upaya konstruktif guna mempercepat pemulihan pasca 

bencana. Karena pasca terjadinya bencana, masyarakat yang menjadi korban tentu 

tidak hanya membutuhkan bantuan berupa materi, akan tetapi juga membutuhkan 
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bantuan moral, melalui pemberitaan yang disampaikan oleh media yang diharapkan 

dapat membantu mereka bangkit kembali. Oleh karenanya praktek jurnalisme bencana 

diharapkan mampu tetap berpedoman pada praktek jurnalisme yang memegang teguh 

etika. Sehingga praktek jurnalisme bencana tidak hanya berfokus pada perspektif 

jurnalisme air mata (Junaedi & Sukmono, 2018). Praktek jurnalisme optimis ini harus 

mampu mengedepankan mengenai edukasi mitigasi bencana kepada khalayaknya, serta 

harus menyajikan berita yang sesuai dengan prinsip pemberitaan yang Cover Both 

Sides yaitu berita yang berimbang (Junaedi & Sukmono, 2018).  

Obsesi dari para pekerja media terutama jurnalis untuk menjadi orang pertama 

yang dapat melaporkan suatu fenomena bencana menjadi hal yang lumrah, mengingat 

bahwa pada umumnya para jurnalis akan memiliki semangat yang begitu menggebu 

ketika meliput suatu tragedi, kekerasan hingga bahkan bencana. Sehingga tidak heran 

apabila, masing-masing jurnalis berlomba untuk dapat mencari dan mewawancarai 

para korban yang berada di lokasi pada saat kondisi terparah ketika bencana tersebut 

baru saja terjadi (Arif, 2010 hal. 17). Sejalan dengan yang dijelaskan oleh masduki 

(2007) bahwa peran media sebagai penyaji informasi aktual telah menjadi fenomena 

yang sering kali dijumpai baik pada media lokal maupun nasional. Hal tersebut 

dikarenakan bahwa adanya kompetisi yang terjadi antara media untuk menjadi yang 

terdepan dan tercepat dalam menyajikan informasi langsung dari lokasi terjadinya 

bencana (Masduki, 2007). 

Namun sayangnya, semangat luar biasa yang dibawa oleh para jurnalis dari 

berbagai media ketika pertama kali datang ke lokasi bencana terkadang tak bisa 
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dipupuk hingga akhir, yaitu hingga pada masa recovery. Ketika bencana sudah 

memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi, media terkesan kurang konsisten dalam 

mengawal fase-fase peralihan dari masa tanggap darurat hingga masa pemulihan pasca 

bencana. Pada masa-masa ini, kondisi di lokasi bencana tersebut belum bisa dikatakan 

stabil dan sembuh kembali dari berbagai kerusakan, kerugian, dan juga dampak 

psikologis yang ditimbulkan. Bahkan tidak jarang, hal ini dapat mengakibatkan 

munculnya berbagai permasalahan baru.  

Biasanya perhatian media akan teralihkan ketika ada bencana baru yang terjadi, 

seperti ketika terjadi gempa dan tasunami di Palu dan Donggala, seketika perhatian 

media massa nasional teralihakan kesana dan tidak lagi memfokuskan pemberitaannya 

terkait recovery pasca bencana gempa Lombok. Bahkan Arif (2010, hal. 170) 

menyebutkan bahwa pada masa recovery ini dianggap rentan menimbulkan bencana 

baru yang tidak kalah berbahaya dari bencana awal, seperti halnya korupsi.  

Seperti kasus korupsi dana bantuan gempa Lombok yang dilakukan oleh 

anggota DPRD kota Mataram dengan barang bukti uang tunai sebesar 30 juta rupiah. 

Dimana kasus ini seperti yang diberitakan oleh Lombokpost.net pada 15 September 

2018, merupakan kasus permintaan uang yang disertai dengan pemerasan yang 

dilakukan oleh ketua komisi IV DPRD kota Mataram, terkait dengan pembahasan 

anggaran APBD perubahan 2018 untuk rehabilitasi dan rekonstruksi SD dan SMP yang 

terdampak gempa (Lombokpost.net, http://lombokpost.net/2018/09/15/di-ott-jaksa-

anggota-dprd-kota-mataram-ditangkap-di-depan-anak/, diakses 7 Februari 2019). 

Media lokal lain salah satunya yaitu Suarantb.com juga tetap melakukan pengawalan 

http://lombokpost.net/2018/09/15/di-ott-jaksa-anggota-dprd-kota-mataram-ditangkap-di-depan-anak/
http://lombokpost.net/2018/09/15/di-ott-jaksa-anggota-dprd-kota-mataram-ditangkap-di-depan-anak/
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terhadap kasus korupsi dana bantuan gempa. Seperti berita yang diterbitkan 

Suarantb.com pada 11 Oktober 2018 lalu terkait dengan terbukanya kasus lain selain 

pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD kota Mataram (Suarantb.com, 

https://www.suarantb.com/headline/2018/10/261906/Selain.H.Muhir,Ada.Modus.Fee.

Diduga.Libatkan.Oknum.Anggota.DPRD.Lain//, akses 7 Februari 2019).  

Kritik terhadap praktek jurnalisme bencana dari Hermawan (dalam Nazaruddin, 

2007) bahwa pemberitaan terkait dengan fenomena bencana yang disampaikan oleh 

media sering kali taidak memiliki visi yang mengarah dan berorientasi hingga pada 

masa rehabilitasi. Hal tersebut mengakibatkan pemberitaan yang disampaikan oleh 

media terkesan terpenggal-penggal dan tidak utuh karena media tidak memberitakan 

secara runtut dan intens setiap kondisi terkini pasca terjadinya bencana, sehingga 

mengakibatkan pemberitaan tidak sampai tuntas. Media massa nasional sering kali 

dinilai justru meninggalkan daerah atau tempat terjadinya bencana yang belum pulih 

seutuhnya, demi mengejar kebaruan informasi terkait berbagai fenomena yang dinilai 

lebih baru. Tidak hanya terkait dengan bencana baru, tetapi juga terkait dengan 

berbagai macam isu yang bisa dikatakan lebih hangat untuk diberitakan. 

Disebutkan oleh Hartinah Sanusi (2018) dalam penelitiannya, bahwa intensitas 

pemberitaan pada dua pekan setelah terjadinya bencana, media dinilai mengalami 

peningkatan frekuensi pemberitaan dan dinyatakan begitu intens menyajikan laporan 

terkini terkait perkembangan peristiwa tersebut. Namun, setelah terhitung satu bulan 

semenjak terjadinya peritiwa gempa dan tsunami yang terjadi tersebut, intensitas 

pemberitaan oleh media massa dinilai mulai menurun. Karena kembali lagi bahwa 

https://www.suarantb.com/headline/2018/10/261906/Selain.H.Muhir,Ada.Modus.Fee.Diduga.Libatkan.Oknum.Anggota.DPRD.Lain/
https://www.suarantb.com/headline/2018/10/261906/Selain.H.Muhir,Ada.Modus.Fee.Diduga.Libatkan.Oknum.Anggota.DPRD.Lain/
http://lombokpost.net/2018/09/15/di-ott-jaksa-anggota-dprd-kota-mataram-ditangkap-di-depan-anak/
http://lombokpost.net/2018/09/15/di-ott-jaksa-anggota-dprd-kota-mataram-ditangkap-di-depan-anak/
http://lombokpost.net/2018/09/15/di-ott-jaksa-anggota-dprd-kota-mataram-ditangkap-di-depan-anak/
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media seringkali akan memiliki antusiasme yang tinggi dalam memberitakan bencana 

hanya pada saat bencana tersebut terjadi, dan ketika ada bencana lain yang terjadi, 

dengan cepat fokus pemberitaan media akan segera beralih kesana. Dan isu-isu 

mengenai perkembangan pemulihan dilokasi bencana awal akan tergeser oleh beragam 

isu baru yang dinilai lebih menarik dan mampu memikat perhatian khalayak.  

Hal inilah yang disebutkan oleh Hermawan (2010) bahwa dalam mengawal isu-

isu pemulihan pasca bencana, media memerlukan adanya atensi khusus dan mengasah 

lagi kepekannya terkait berbagai macam persoalan yang muncul pasca bencana. Dalam 

hal ini, media lokal memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam upaya mengawal 

tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Seperti beberapa kasus terkait dana 

bantuan gempa yang tersumbat, hingga bahkan dikorupsi oleh oknum-oknum tidak 

bertanggung jawab. Serta mengungkapkan situasi-situasi dan berbagai permasalahan 

yang dialami oleh para korban gempa yang mungkin saja luput dari pandangan publik. 

 Ketika media massa nasional sudah mulai meninggalkan Lombok dan 

mengurangi intensitas pemberitaannya pada tahap ini, maka segala permasalahan di 

pengungsian, keluhan para pengungsi, hingga berbagai perkembangan dan 

permaslahan yang menghambat rehabilitasi dan rekonstruksi hanya akan dapat 

tersampaikan kepada pemerintah dan masyarakat luas melalui pengawalan dan 

pemberitaan yang dilakukan oleh media lokal. Karena media lokal dituntut untuk dapat 

tetap menyajikan konteks yang lebih spesifik terkait daerahnya yang masih dalam 

pemulihan dan perbaikan pasca bencana. Karena media lokal memiliki tanggung jawab 
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untuk meneruskan pengawasan terhadap kebijakan pemeritah dalam proses pemulihan 

tersebut (Hermawan, 2010). 

Beberapa media lokal di Lombok, yaitu seperti Suara NTB, Lombok Post dan 

juga Kickesw.today serta Radar Lombok yang berupaya untuk dapat tetap menyajikan 

informasi terkini terkait dengan berbagai permasalahan maupun perkembangan 

rehabilitasi dan rekonstruksi. Media lokal ini, melalui pemebritaan pada media cetak 

maupun media online yang dimiliki juga tetap berupaya menyajikan pemberitaan-

pemberitaan yang dapat membangkitkan rasa optimis masyarakat yang menjadi korban 

bahwa bencana ini bukan akhir dari segalanya dan mereka tidak sendirian dalam 

menata kembali kehidupan mereka setelah bencana ini.  

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana media lokal 

yang ada di Lombok dalam mengawal dan tetap mengawasi jalannya rehabilitasi dan 

rekonstruksi pasca gempa hingga masyarakat korban gempa dapat memperoleh 

keadilan. Peneliti ingin mengetahui bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh ruang 

redaksi dari masing-masing media lokal yang telah peneliti tentukan dalam melakukan 

upaya yang dapat membantu untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 

bencana ini. Sehingga nantinya peneliti akan dapat mengetahui dan memberikan 

gambaran bagaimana media lokal yang ada di Lombok dalam mengawal rehabilitasi 

dan rekonstruksi pasca bencana gempa Lombok.  
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1.2.   Rumusan Masalah 

Bagaimana upaya yang dilakukan oleh media lokal yang ada di Lombok 

dalam mengawal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa Lombok ? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan mampu untuk dapat memberikan gambaran dan 

penjelasan terkait bagaimana upaya yang dilakukan oleh media lokal yang ada di 

Lombok dalam mengawal tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa 

Lombok yang akan dilihat melalui kebijakan redaksi yang diterapkan oleh masing-

masing media yang telah peneliti tentukan. Serta bagaimana pemberitaan yang 

disajikan dalam mengawal berbagai permasalahan dan perkembangan proses 

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa Lombok.  

1.4.   Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini sebagai bentuk kontribusi pengembangan 

dibidang Ilmu Komunikasi khususnya kajian jurnalisme 

bencana dalam komunikasi bencana 

b. Dapat menjadi refresni bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 
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a. Dapat menjadi bahan evaluasi bagi media lokal terkait dengan 

pemahaman pentingnya media, terutama media lokal dalam 

mengawal tahap-tahap dalam fenomena bencana, terutama 

pasca bencana.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1.  Jurnalisme Bencana 

2.1.1 Pengertian Jurnalisme 

 Secara epistimologi, jurnalisme atau jurnalistik (journalism) berasal dari kata 

journal dalam bahasa Inggris dan du jour dalam bahasa Prancis yang dapat diartikan 

sebagai catatan harian, catatan mengenai suatu peristiwa atau kejadian sehari-hari yang 

pada awalnya identik dengan suart kabar harian. Sehingga dalam hal ini, jurnalisme 

atau jurnalistik dapat diartikan sebagai suatu penyampaian pesan yang bersifat massal 

yang ditujukan kepada khalayak luas melalui media komunikasi yang terorganisasi. 

Mulai dari media cetak seperti koran dan majalah, kemudian media elektronik seperti 

radio, televisi dan juga internet atau bisa juga penyampai pesannya melalui film (Barus, 

2010).  

Definisi jurnalisme seperti yang dijelaskan oleh Romli (dalam Restendy, 2016) 

bahwa secara konseptual jurnalisme diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas 

mulai dari mencari, mengolah, menulis, hingga pada tahap menyebarkan hasil dari 

serangkaian kegiatan tersebut kepada masyarakat berupa suatu produk jurnalistik 

seperti berita. Kegiatan jurnlistik bertujauan untuk mencari, mengolah dan 

menyebarluaskan suatu informasi, baik itu berupa suatu peristiwa, opini, atau bahkan 
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menyangkut suatu kebijakan. Dimana hasil pengolahan informasi tersebut akan 

disebarkan kepada khalayak luas melalui media massa.  

Seperti yang dijelaskan juga oleh Kovach dan Rosentiel dalam buku 9 elemen 

jurnalisme, bahwa jurnalisme merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk dapat 

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan berbagai 

macam peristiwa yang terjadi setiap saat. Sesuai dengan hak dari masyarakat yang 

menjadi warga negara demokrasi yaitu dapat memperoleh informasi yang sesuai 

dengan fakta dan kebenarannya. Dalam hal ini, jrunalisme juga hadir untuk dapat 

membantu masyarakat untuk bisa terlibat aktif dalam mengawasi jalannya 

pemerintahan (Kovach & Rosenstiel, 2006).  

Dan seperti yang tertuang dalam sembilan elemen jurnalisme yang menjadi 

pedoman bagi para jurnalis atau pekerja media dalam melakukan aktifitas jurnalisme, 

sebegai berikut : 

1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran 

2. Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat 

3. Intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi 

4. Praktisi jurnalisme (jurnalis) harus menjaga independensi terhadap berita 

5. Jurnalisme harus menjadi pemantau kekuasaan 

6. Jurnalisme harus menyediakan forum kritik maupun dukungan masyarakat 

7. Jurnalisme harus berupaya keras untuk dapat membuat hal yang penting 

menjadi menarik dan relevan 
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8. Jurnalisme harus menyiarkan berita komperhensif dan proporsional, 

dimana jurnalisme harus mampu menyajikan berita secara menyeluruh dan 

berimbang mengenai fakta yang ada serta tidak melebih-lebihkan atas fakta 

yang diperoleh. 

9. Praktisi jurnalisme (jurnalis) harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka 

(Kovach & Rosenstiel, 2006). 

Kegiatan jurnalistik bertujuan untuk mencari, mengolah dan menyebarluaskan 

suatu informasi, dimana hasil dari pengolahan informasi tersebut akan disebarkan 

kepada khalayak luas melalui media massa. Dimana oleh Cangara (2002) media massa 

didefinisikan sebagai alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari 

sumber kepada khalayak atau penerima pesan. Penyampaian pesan ini dapat dilakukan 

baik itu melalui televisi, radio, surat kabar, maupun media elektronik yang menjadi 

bagian dari alat-alat komunikasi mekanis. Dan media massa juga dikatakan sebagai 

salah satu alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyebarkan pesan secara luas 

dan serempak kepada masyarakat yang heterogen (Nurudin, 2007).  

Media massa memiliki fungsi yang cukup signifikan dalam kehidupan 

masyarakat, karena kehadiran media massa seperti surat kabar, radio, televisi bahkan 

internet mampu memberi kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengetahui 

berbagai informasi dan perkembangan, baik yang terjadi dilingkungan sekitarnya 

ataupun perkembangan dan perubahan yang terjadi di dunia luar. Karena kehadiran 
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media massa mampu menembus batas waktu, wilayah hingga bahkan lintas peradaban  

(HM, 2011).  

Di negara demokrasi seperti Indonesia, fungsi pers atau media massa di atur 

dalam Undang-Undang no. 40 tahun 1999 membahas tentang pers. Dimana menurut 

Undang-Undang ini, pers di definisikan sebagai suatu lembaga sosial yang berfungsi 

sebagai sebuah wadah komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jrunalistik, mulai 

dari mencari, mengolah dan menyampaikan informasi yang telah diperoleh. Hal ini 

dapat disampaikan baik melalui tulisan, gambar, suara, maupun grafik, yang dapat 

disampaikan melalui beragam saluran media yang ada. Baik itu media cetak, rasio, 

televisi, amupun media elektronik lainnya seperti internet. (Surbakti, 2015). Menurut 

Widodo (dalam Surbakti, 2015) terkait fungsi yang harus dijalankan oleh lembaga pers 

di tengah masyarkat diantaranya: 

1. To Inform 

Dalam hal ini pers tentu saja berfungsi sebagai pemberi informasi kepada 

masyarakat atau khalayaknya. Informasi dapat disampaikan melalui tulisan, 

gambar ataupun suara. Pers melalui media massa memiliki beragam fungsi 

sebagai sumber informasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 

mengetahui berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi. 

2. To Educate  

Disini pers memiliki fungsi sebagai pendidik karena pers dapat menyajikan 

beragam informasi yang dapat menambah pengetahuan khalayaknya melalui 

pesan-pesan yang disampaikan. 
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3. To Controle  

Dalam menjalankan fungsi kontrol sosial ini media massa memiliki kewajban 

untuk melakukan kontrol atau pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan 

juga berbagai permaslahan sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat. 

Fungsi kontrol sosial ini dapat dijalankan oleh media melalui penyajian 

pemberitaannya yang yang menyertakan kritik atau pun memebrikan masukan 

yang bertujuan membangun apabila dalam menjalankan proses kontrol tersebut 

media menemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran peraturan yang 

dilakukan baik itu oleh pejabat pemerintahan, maupun oleh kelombpok 

masyarakat yang menyebabkan adanya permasalahan sosial.  

Kontrol yang dapat dilakukan baik itu mengenai apa yang terjadi baik 

itu hal-hal yang mengarah pada kemajuan dan perkembangan yang berjalan 

dengan baik dan juga apa yang justru melenceng dari apa yang seharusnya dapat 

dijalankan dengan baik. Dalam hal ini media massa diharuskan untuk berperan 

lebih aktif dalam melakukan pengawasannya dibandingkan dengan lembaga-

lembaga masyarakat lainnya karena di Indonedia jrunalisme juga masuk 

sebagai pilar keempat demokrasi yang bertugas mengawasi jalannya 

pemerintahan dan segala persoalan sosial yang ada ditengah masyarakat 

(Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2007).  
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4. To Bridge  

Selanjutnya yaitu fungsi pers sebagai penghubung yang dapat menjembatani 

pemerintah dengan masyarakat ataupun lembaga lainnya. Karena apabila ada 

aspirasi yang tidak dapat disampaikan langsung baik itu oleh pemerintah 

maupun amsyarakat, maka hal itu dapat disampaikan melalui pers yang 

kemudian hal tersebut dapat disajikan melalui pemberitaan. 

5. To Entertaint 

Disini pers berfungsi sebagai pemberi hiburan kepada khalayaknya, tidak hanya 

berkaitan dengan hal lucu yang disajikan, akan tetapi juga beragam hal menarik 

lainnya yang dapat memberikan kesenangan bagi khalayaknya (Surbakti, 

2015). 

Selain itu, Flonger Rosario Braid (dalam Surbakti, 2015) juga menyampaikan 

bahwa pers juga dapat berfungsi sebagai fasilitator, katalisator, maupun penghubung 

yang dapat menyediakan forum dialog interkatif antara pemerintah dengan masyarakat. 

Dalam prakteknya media massa yang berfungsi sebagai sarana penyebaran 

informasi kepada khalayak luas tentu memiliki peran dalam menentukan suatu agenda 

terkait suatu isu atau berita yang disajikan, dimana hal tersebut dapat mempengaruhi 

masyarakat sebagai khalayaknya, juga tidak terkecuali pemerintah sebagai penenetu 

kebijakan. Dalam hal ini media massa memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi 

publik. Karena penentuan agenda yang dilakukan oleh media dinilai memiliki peran 

yang cukup penting, dalam hal ini publik dinilai akan cenderung menganggap penting 
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hal-hal yang juga dianggap penting atau menjadi prioritas dalam pemberitaan media 

massa tersebut (Agustina & Irwansyah, 2017).  

Hal itu yang disebut dengan agenda setting, teori yang bermula dari gagasan 

Walter Lipman dan Bernard Cohen ini beranggapan bahwa media massa dalam 

prakteknya akan melakukan penentuan porsi atau penonjolan terhadap suatu isu 

tertentu. Teori mengenai agend setting ini pertama kali diuji coba oleh Maxwell Combs 

dan Donald L Shaw pada kasus pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 1968, 

dan disimpulkan bahwa apabila media menganggap penting suatu isu, maka isu 

tersebut juga akan dianggap penting oleh masyarakat (Nasionalita, 2014-2015). 

Charles Wright (dalam Nasionalita, 2014-2015) mengemukakan bahwa, media 

massa dalam prakteknya melakukan seleksi terkait suatu isu atau peristiwa apa yang 

akan disajikan kepada khalayaknya, bahkan media pun dinilai mampu untuk 

mengarahkan khalayaknya supaya dapat menerima dan menganggap penting terkait isu 

yang diberitakan oleh media tersebut. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rakhmat 

(dalam Agustina & Irwansyah, 2017) bahwa agenda setting merupakan gambaran 

besarnya kekuatan yang dimiliki oleh media massa untuk dapat membentuk atau 

mempengaruhi opini publik terkait dengan penekanan dan penonjolan atas suatu isu 

tertentu, sehingga masyarakat juga akan cenderung menganggap penting isu yang 

ditonjolkan oleh media tersebut. McComb dan Shaw (dalam Gelgel, 2015) mengatakan 

bahwa adanya hubungan yang kuat antara isu yang diagendakan oleh media massa 

dengan isu yang menjadi perhatian masyarakat atau yang menjadi agenda publik.  
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Weaver dkk (dalam Nasionalita, 2014-2015) mengemukakan bahwa agenda 

setting memiliki dua asumsi pokok. Dimana yang pertama, media dinilai tidak 

merefleksikan realitas seutuhnya, namun realitas tersebut diseleksi dan dibentuk oleh 

media. Kemudian yang kedua, adanya penonjolan terkait suatu isu tertentu yang 

dilaukan media dalam rentang waktu tertentu dinilai dapat mempengaruhi publik, 

karena publik akan cenderung menganggap isu tersebut lebih menonjol dibandingkan 

isu yang lain pada media tersebut. Dalam penentuan agenda setting, terdapat proses 

seleksi yang dilakukan oleh sekelompk orang ataupun individu yang bertindak sebagai 

gate keeper pada suatu media.  

De George (dalam Nasionalita, 2014-2015) mengemukakan bahwa gate keeper 

pada suatu media bertindak untuk menentukan bagaiaman penyajian suatu isu yang 

telah diagendakan oleh media. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan penonjolan terkait 

suatu isu tertentu yang telah ditentukan, berdasarkan headline pemberitaan dan juga 

halaman penempatan berita terkait isu tersebut, serta cara pembahasan isu apakah 

diberitakan hanya secara umum atau justru  spesifik dan mendalam. Dalam penentuan 

agenda setting terdapat sub area proses yang yang harus dijalankan oleh media sesuai 

dengan yang dikemukakan oleh Roegers dan Dearing (dalam Gelgel, 2015).  

Peretama (1) penentuan agenda media, yang merupakan proses penentuan atau 

penekanan konten yang dilakukan oleh media. Mulai dari mendefinisikan isu, 

melakukan seleksi terhadap isu-isu yang sudah ada, baru kemudian media akan 

menentukan akan memberikan penekanan dan penonjolan pada isu yang telah 
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ditentukan. Kemudian (2) Agenda Publik, pada sub area ini media harus mampu 

memahami bagaimana opini publik yang dapat dipengaruhi oleh konten yang disajikan 

oleh media. Dalam hal ini seberapa kuat media mampu mempengaruhi agenda atau 

opini publik. Dan (3) Agenda Kebijakan (Police Agenda), disini media dapat melihat 

sejauh mana agenda yang telah ditentukan oleh media mampu mempengaruhi agenda 

publik sehingga dapat membentuk kebijakan publik yang dinilai penting (Gelgel, 

2015). 

Dalam menentukan kelayakan suatu pemberitaan yang akan disajikan kepada 

khalayaknya media tentu akan melalui proses gate keeping yang bertujuan untuk 

mengendalikan, menyaring, serta menentukan arah informasi atau pemberitaan yang 

akan disajikan kepada khalayaknya. Karena sejatinya setiap media akan terus 

menghimpun informasi dari jurnalisnya yang berada di lapangan, akan tetapi tentu saja 

tidak semua informasi yang dihimpun tersebut akan langsung disajikan kepada 

khalanyaknya secara utuh. Dalam hal ini diperlukan adanya penyaringan terkait 

informasi yang akan disajikan, yang tentunya harus disesuiakan dengan agenda yang 

telah ditentukan oleh media dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang 

menjadi khalayknya.  

Donahue, Tichenor dan Oliens (dalam Hanifah, 2017) menjelaskan bahwa gate 

keeping merupakan suatau proses yang tidak hanya bertujuan untuk memilih infomasi, 

tetapi juga berkaitan dengan proses pengendalian setiap pesan atau informasi yang 

diterima oleh suatu media. Dimana informasi atau pesan tersebut akan diputuskan 
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bagaimana penyampaian terkait suatu isu atau informasi, mulai dari bagaimana pesan 

tersebut akan dikemas dan dijelaskan, hingga pada kebijakan seberapa intens informasi 

atau isu tersebut akan diberitakan. Dalam proses gate keeping ini redaksi memiliki hak 

untuk menentukan jadwal pemberitaan, juga pengulangan kembali pemberitaan 

mengenai suatu isu yang telah ditentukan tersebut (Hanifah, 2017). Dalam hal ini 

redaksi memiliki kebijakan untuk menentukan pemberitaan sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh khalayaknya, sehingga diperlukan adanya seleksi kelayakan untuk 

setiap informasi yang telah dihimpun tersebut, apakah informasi tersebut layak atau 

tidak untuk diberitakan.  

Dalam proses gate keeping tersebut terdapat tim redaksi yang akan bertindak 

sebagai gate keeper yang oleh Kurt Lewin (dalam Hanifah, 2017) didefinisikan sebagai 

pihak-pihak yang terlibat atau berperan sebagai ‘penjaga gawang’ pada suatau media 

massa yang bertindak dalam memilih, membentuk, serta membatasi atau menyaring 

pesan atau berita yang akan disampaikan kepada khalayaknya.  

2.1.2 Pemahaman Mengenai Jurnalisme Bencana 

Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap berbagai bencana alam, 

Nazaruddin (2007) mengemukakan itulah mengapa di Indonesia jurnalisme bencana 

begitu dibutuhkan. Terkait dengan posisi Indonesia yang apabila dikaji baik itu secara 

geologis maupun sosiologis, kondisi Indonesia yang rentan terhadap bencana. Dimana 

Indonesia terletak diantara kepungan cincin Api Fasifik yang menrupakan jalur cincin 
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api aktif di dunia. Indonesia sendiri memilik kurag lebih sekitar 240 gunung berapi dan 

hampir 70 diantaranya masih aktif (Arif, 2010 hal. 27) .  

Posisi Indonesia yang juga terletak diantara pertemuan dua lempeng tektonik 

dunia yang juga dipengaruhi oleh tiga gerakan yaitu sistem Sunda dibagian Barat, 

gerakan sistem pinggiran Asia Timur dan gerakan sirkum Australia (Nazurddin, 2007). 

Dan hal inilah yang menyebabkan berita bencana terutama gempa bumi sering kali 

menjadi berita utama pada media massa nasional (Arif, 2010 hal. 27). Sehingga 

lembaga dan para pihak yang yang memiliki kewajiban dan juga terutama media, tidak 

bisa begitu saja mengabaikan potensi bencana yang bisa saja melanda Indonesia 

sewaktu-waktu.  

Seperti yang dijelaskan oleh Lukamtoro (2007) bahwa suatu fenomena bencana 

alam akan diberitakan oleh media hanya apabila bencana alam tersebut mengganggu 

kehidupan manusia. Karena hukum jurnalisme telah memberi penegasan bahwa 

peristiwa tragis yang terjadi, hanya boleh disajikan oleh media apabila peristiwa 

tersebut mengganggu kehidupan manusia. Henshall dan David Ingram (dalam 

Lukamtoro, 2007) menyebutkan bahwa tidak bisa dibantah, selain suatu tragedi, 

bencana juga dianggap oleh media sebagai suatu peristiwa yang dapat dijadikan 

sebagai materi pemberitaan yang paling menarik. Karena bencana mengandung banyak 

nilai berita, seperti yang dijelaskan oleh Nazaruddin (2007) bahwa media akan 

cenderung memandang bencana sebagai ‘blesing in disquise’ yaitu suatu fenomena 

yang mengandung nilai berita yang tinggi yang sumber informasinya tidak akan pernah 

kering. 
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Dan relasi antara media dengan bencana dapat dilihat melalui sisi pemberitaan 

serta intensitas pemberitaan terkait bencana yag terjadi, seperti yang dikemukakan oleh 

Junaedi dan Sukmono (2018) semakin intens media memberitakan mengenai peristiwa 

bencana, maka hal tersebut dapat meningkatkan solidaritas dikalangan masyarakat 

untuk memberikan dan menyalurkan bantuan bagi para korban (Junaedi & Sukmono, 

2018).  

Dikutip dari (Nazaruddin, 2007) jurnalisme bencana menurut (Masduki, jurnal 

UNISA, 2007; Amiruddin, Suara Merdeka, 26 April 2006; Hermawan, Bernas Jogja, 

22 Februari 2007; Sulyana Dadan, Kompas, 30 September 2006) didefinisikan sebagai 

bagaimana media memberitakan bencana. Dalam konteks “bagaimana media 

memberitakan bencana” tersebut, terdapat dua dimensi yaitu ada proses dan hasil. 

Berdasarkan konsep jurnalisme bencana yang telah dikaji dalam beberapa penelitian 

dari (Amirudin, 2006; Nazarudin, 2007; Masduki, 2007; Arif, 2010; Pertiwi, 2011) 

dikutip dari  (Ekanila, N, Farhansyah, & Sundari, 2012) dapat dipahami bahwa 

jurnalisme bencana sebagai ‘bagaimana media memberitakan suatu bencana’ meliputi 

dua dimensi. Yaitu mulai dari proses produksi berita yang dilakukan oleh jurnalis, 

hingga pada hasil berita yang dapat menjadi produk jurnlisme yang disajikan oleh 

media tersebut.  

Jurnalisme bencana di indonesia muncul sejak terjadinya bencana tsunami yang 

menerjang Aceh pada 2004 silam. Karena pada saat itu seperti yang dikisahkan oleh 

Ahmad Arif bahwa Aceh menjadi salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi 

oleh wartawan dalam sejarah, tidak hanya wartawan nasional yang berlomba-lomba 
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untuk memberitakan situasi dan kondisi terkini di Aceh, namun juga wartawan 

internasional (Arif, 2010 hal. 40).  

Nazaruddin (2007) menyebutkan bahwa pada saat itu, media mulai 

menonjolkan kekuatan agenda settingnya sehingga dapat mengundang kepedulian dan 

empati dari masyarakat global untuk bersama-sama membantu masyarakat Aceh yang 

menjadi korban. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh McComb dan Donald L. Shaw 

(dalam Kriyantono, 2006) media memiliki kemampuan untuk mentasnfer isu yang 

dapat mempengaruhi agenda publik, sehingga publik atau khalayak akan menganggap 

penting juga isu yang dianggap penting oleh media tersebut. Karena pada saat 

terjadinya bencana tsunami yang menerjang Aceh pada saat itu, hampir seluruh lapisan 

masyarakat mengikuti perkembangan bagaimana situasi dan kondisi Aceh pasca 

diterjang tsunami yang dapat diperoleh dari berita-berita yang disampaikan oleh 

berbagai media massa (Nazaruddin 2007).  

Pada awal kemunculannya praktik jurnalisme bencana di Indonesia menuai 

banyak krtitik karena dinilai terlalu berfokus pada hal-hal yang menggambarkan 

kejadian tragis dan menyedihkan. Seperti yang dikatakan Nazaruddin (2015) media 

massa di Indonesia masih cenderung memandang bencana sebuah sebuah even yang 

menyebabkan media memiliki uforia yang tinggi ketika memberitakan bencana. Media 

terkesan mengeksploitasi bencana sebagai suatu kisah pilu yang menghibur karena 

dapat menarik perhatian khalayak dengan berbagai kisah pilu yang hadir bersamaan 

dengan bencana tersebut (Nazaruddin, 2015). 
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Kecenderungan media yang menganggap suatu bencana sebagai “Bad news is 

a good news” dimana media akan menganggap bahwa suatu kabar buruk yang terjadi 

justru dapat menjadi berita baik. Sehingga media cenderung memanafaatkan 

momentum tersebut untuk dapat terus dieksploitasi dan disajikan kepada khalayaknya. 

Karena berita-berita dramatis yang disorot oleh media semacam itu dinilai akan mampu 

mengundang ketertarikan dari khalayak luas dan hal tersebut dapat mengundang 

banyak air mata (Arif, 2010 hal. 169). Hal tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh media 

untuk meningkatkan oplah dan rating dari media tersebut.  

Praktik jurnalisme semacam itu menyebabkan media justru terkesan 

mengesampingkan jurnalisme optimis yang seharusnya dapat memberikan informasi 

dan dorongan kepada para korban untuk bisa bangkit kembali. Namun dalam 

praktiknya, jurnalisme bencana di indoensia dinilai mengabaikan rasa sensitifitas pada 

korban bencana. Seperti yang dijelaskan oleh Sukmono & Junaedi (2018) bahwa 

praktik jurnalisme bencana semacam itu dinilai justru menjadikan situasi yang sedang 

dialami oleh para korban bencana menjadi sebuah komodifikasi yang dapat 

mendatangkan keuntungan. 

Berbeda dengan kasus tsunami yang menerjang Jepang pada 2011 silam, dapat 

menjadi pelajaran, bagaimana media seharusnya berupaya untuk lebih menekankan 

pada penyampaian berita yang mengandung nilai optimisme yang berisikan informasi 

yang dapat membangkitkan harapan bagi para korban. Seperti memberitakan mengenai 

kisah-kisah positif dalam pemberitaan ketika peringatan bencana tsunami tersebut. 

Seperti yang diungkapkan oleh seorang wartawan senior dari salah satu media lokal 
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yang berada di daerah Ishinomaki-Jepang, yaitu Ishinomaki Hibi Shimbun bahwa 

dalam dunia penerbitan terdapat sebuah pepatah yang mengatakan “Bagaimana bahasa 

yang baik dalam suatu pemberitaan dapat menjadi vitamin bagi hati para pembaca yang 

menjadi korban”. Sehingga hal itu yang dijadikan pedoman oleh media tersebut dalam 

menjalankan perannya ketika memberitakan bagaimana perkembangan dan situasi 

terkini pada masa pemulihan pasca bencana tsunami yang menerjang Jepang pada kala 

itu (Matthews & Bournemouth, 2017).  

Bagaimana media Ishinomaki Hibi Shimbun dan Ishinomaki Kahoku tetap 

berupaya menyampaikan iformasi yang berimbang antara pemberitaan mengenai 

kehancuran akibat tsunami, bagaimana perkembangan terkini pasca tsunami, dan sudah 

sejauh mana perbaikan di wilayah tersebut, tetapi juga tetap berupaya menyisipkan 

pesan-pesan yang dapat memberikan rasa optimis serta harapan-harapan untuk dapat 

bangkit kembali kepada khalayaknya yang menjadi korban.  

Kritik pada praktek jurnalsime bencana di Indonesia tidak hanya terkait dengan 

dramatisasi berita, peran jurnalisme di Indonesia juga masih menjadi sorotan karena 

dinilai alpa menjadi pengingat sebelum terjadinya bencana. Rahayu dan Yusuf (dalam 

Nazaruddin, 2007) menyampaikan kritiknya terkait perannya sebagai pemberi 

peringatan dini terkait terjadinya suatau bencana (early warning system) pada masa 

prabencana. Peringatan-peringatan dini untuk mengantisipasi bencana tersebut justru 

lebih banyak bermunculan dan beredar setelah bencana terjadi. 
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2.1.3 Prinsip Jurnalime Bencana 

Muzayin Nazaruddin juga menyampaikan prinsi-prinsip dasar yang harusnya 

menjadi panduan bagi media dan para jurnalis dalam mengawal berita terkait dengan 

suatu bencana. Prinsip jurnalisme bencana yang disampaikan Nazaruddin dalam 

jurnalnya tersebut berdasarkan kesimpulan dari beberapa penelitian yang terdahulu 

yang dilakukan oleh (Yusuf, jurnal komunikasi, 2006: 47-49; Masduki, jurnal UNISA, 

2007; Stepankowsky dan Seifert dalam Andersen dan Itule, 1984: 96-98; Hight dan 

McMahon, 2006, www.darcenter.org; Rahayu, polisemia, Juli 2006; Amiruddin, Suara 

Merdeka 26 Janurai 2007), kategori prinsip jurnalisme yang dijelaskan oleh 

Nazaruddin (2007) : 

1. Prinsip Akurasi 

a. Prinsip akurasi ini dijelaksan sesuai dengan kewajiban utama media atau 

jurnalisme yang harus mengutamakan kebenaran sehingga media dituntut 

untuk dapat memberikan penjelasan mengenai informasi yang beredar 

berdasarkan fakta yang telah dihimpun di lapangan.  

b. Kemudian akurasi selanjutnya, terkait dengan proses peliputan dan 

penghimpunan fakta di medan bencana yang dianggap memiliki resiko dan 

dampak yang cukup besar sehingga alangkah lebih baiknya jurnalis yang 

bertugas meliput bencana tidak hanya satu orang.  

http://www.darcenter.org/


33 
 

 
 

c. Dan yang terahir dalam prinsip akurasai yaitu terkait dengan kewajiban 

media yang harus terus mengecek dan meninjau kembali sumber informasi 

yang relevan. 

2. Prinsip Humanis, Terutama yang menyangkut suara korban 

a. Dalam prinsip ini, media dituntut untuk dapat menyediakan ruang setara bagi 

semua pihak. Dalam prinsip ini, media dituntut untuk lebih mengutamakan 

suara dari para kaum difabel, para perempuan dan juga anak-anak yang 

menjadi korban dan media dituntut untuk meminimalisir suara sepihak dari 

para pejabat negara, kecuali dalam konteks terkait pernyataan dan 

pengumuman resmi mengenai bencana.  

b. Kemudian yaitu terkait dengan kewajiban media yang harus menghormati 

batasan-batasan yang diberikan oleh institusi medis ataupun rumah sakit 

terkait apa saja yang dapat diakses dan diliput media.  

c. Kemudian terkait dengan pemahaman etis dalam proses liputan bencana. 

Dimana media tidak boleh melakukan tindakan seperti memaksa 

mewawancarai korban yang masih trauma dan ketakutan dalam masa 

tanggap darurat, dalam hal ini media tidak boleh menambah permasalahan 

dan beban dari para korban bencana.  

d. Dan yang terahir terkait dengan kewajiban media dan jurnalis yang harus 

menghormati dan menghargai mitilogi yang berkembang ditengah 

lingkungan masyarakat yang sedang ditimpa bencana. Walau kadang 

mitologi tersebut bertentangan dengan penjelasan ilmiah oleh para ahli. 
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3. Prinsip Komitmen Menuju Rehabilitasi 

a. Dalam hal ini, media bertugas untuk dapat membantu mempercepat proses 

pemulihan pasca bencana, baik itu memulihan psikologis para korban, 

pemulihan ekonomi, dan sosial masyarakat yang tertimpa bencana.  

b. Kemudian selanjutnya, media bertugas untuk membantu masyarakat yang 

menjadi korban bencana untuk melupakan kejadian bencana yang sudah 

berlalu  yang dipenuhi rasa trauma tersebut untuk bisa bangkit kembali dan 

menatap optimis kedepan, dengan menyuguhkan solusi praktis yang 

secepatnya dapat dilakukan dengan melibatkan dan mengajak kerja sama 

para ahli yang berhubungan dengan pasca bencana.  

c. Selain itu, media juga harus mampu menjadi penyalur yang dapat 

mempertemukan kembali antar anggota keluarga yang hilang karena 

bencana. 

4. Prinsip Kontrol dan Advokasi 

a. Dalam hal ini, media dituntut untuk dapat melakukan pemberitaan terkait 

bencana yang terjadi secara konsisten dan terus memantau setiap 

permaslahan krusial yang tejadi akibat bencana tersebut, seperti distribusi 

bantuan yang bermasalah. Meski ini akan mengalami gesekan dengan tujuan 

media yang juga mengejar oplah dan rating, namun dalam hal ini media 

dituntut untuk dapat menyediakan pemberitaan yang proporsional terkait 

dengan permasalahan yang disebabkan oleh bencana yang terjadi dengan 

rentang waktu yang lebih panjang.  
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b. Media dituntut menjalakankan fungsi pengawasannya sebagai watch dog 

untuk mengawasi pihak-pihak yang menyalurkan bantuan untuk para korban 

bencana. Dalam hal ini, media dapat menerapkan jurnalisme investigasi 

dalam proses pengawasan tersebut. Namun jika jurnalisme investigasi 

menjadi hal yang dirasa sulit, maka media dalam hal ini dapat menjalin 

aliansi bersama dengan media-media yang ada, LSM, dan para akademisi 

yang berhubungan dengan hal tersebut, guna untuk mengontrol penyaluran 

bantuan. 

c. Media harus menjalankan perannya dalam early warning system bencana. 

Dalam prakteknya jurnalisme bencana juga dituntut untuk dapat menyajikan 

berita yang mengacu pada prinsip jurnalisme optimis atau bisa juga dikatakan 

jurnalisme sensitif bencana yang lebih mengedapankan pada edukasi mitigasi bencana 

kepada khalayaknya. Dalam praktek jurnalisme sensitif bencana ini Junaedi dan 

Sukmono (2018) menyebutkan jurnalis dan media yang meliput peristiwa bencana 

harus berpegang teguh pada etika yang juga dalam hal ini berperan sebagai kode etik 

jrunalistik dalam peliputan bencana. Dalam Praktek jurnalisme opotimis dalam 

peliputan peristiwa bencana harus didasari pada data dan fakta, serta harus 

menanamkan prinsip Cover Both Sides atau keberimbangan dalam pemberitaan.  

Dan paradigma dalam jurnalisme optimis ini harus diterapkan pada tiga fase 

dalam peliputan bencana, yaitu: (1) fase prabencana, dalam hal ini jurnalis yang 

bertugas harus dapat menghimpun dan menyajikan informasi lengkap kepada 
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masyarakat yang ada di daerah yang berpotensi terdampak bencana. Kemudian (2) fase 

bencana, pada fase ini, empati kepada para korban bencana harus menjadi sudut 

pandang utama dalam pemberitaan, serta diharapkan mampu menyajikan wacana 

dengan sudut pandang yang dapat memberikan harapan bagi para korban, serta dapat 

mengajak masyarakat luas untuk belajar dari bencana yang terjadi tersebut. dan yang 

terakhair (3) fase pasca bencana, dimana media berperan untuk tetap mengawasi dan 

memberitakan terkait dengan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 

bencana, supaya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam masa rehabilitasi dan 

rekonstruksi ini, disebutkan oleh Badri (dalam Junaedi & Sukmono, 2018) menyangkut 

berbagai kebutuhan mendesak dan juga kebutuhan jangka panjang yang memang 

benar-benar dibutuhkan oleh para korban.  

2.2 Peran Media dalam Pemberitaan Bencana 

Menurut Denis McQuail (dalam Masduki, 2010) dalam setiap bencana, media 

massa dapat menjalankan berbagai tindakan dalam menjalankan perannya dalam 

mengawal peritiwa bencana : 

1. Media massa dapat bertindak sebagai pemberi informasi 

2. Media massa dapat membantu masyarakat dalam menyusun agenda recovery 

3. Media massa dapat memediasi masyarakat dalam mengatasi berbagai 

masalah kedaruratan 

4. Media massa dapat mempengaruhi pihak lain untuk peduli dan terlibat untuk 

memberikan bantuan 
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5. Media massa dapat membantu menghibur para korban dan pihak-pihak 

terkait 

6. Media massa dapat melakukan kontrol atas penggunaan kekuasaan apapun 

dalam mengadvokasi atau penanganan bencana. 

 

Dalam menjalankan perannya sebagai wadah yang dapat menyalurkan 

informasi dalam kasus bencana, media juga dituntut untuk dapat menjadi pengawas 

dan penyalur informasi dalam tiap fase-fase bencana yang terjadi. Nazaruddin (2007) 

merangkum normatif jurnalisme bencana yang harus dijalankan oleh media dalam 

meliput suatu fenomena bencana. Dan fase-fase normatif pemberitaan bencana yang 

harus dijalankan oleh setiap media dalam praktek jurnalisme bencana menurut 

Nazaruddin yaitu sebagai berikut : 

Tabel 1 Fase dalam Peliputan bencana 

Fase Periode  Waktu Topik Utama Narasumber 

Prabencana  Sepanjang waktu 

sebelum 

terjadinya 

bencana 

Sepanjang waktu sebelum 

terjadinya bencana 

Warga, 

Aparat dan 

ahli 

Pada saat 

bencana 

Darurat  Waktu ketika 

terjadinya 

bencana hingga 

sehari setelahnya 

Informasi dasar yang akurat 

mengenai jenis bencana, 

sumber, hingga cara 

menyelamatkan 

Ahli dan 

aparat 
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 Darurat  1-2 pekan 

pascabencana 

(jika bencana 

berskala kecil-

mengengah) 

1-2 bulan 

pascabencana 

(jika bencana 

berskala besar) 

Menginformasikan kawasan 

terjadinya bencana, jumlah 

korban dan kerugian serta 

informasi terkait bagaimana 

cara menyalurkan dan 

memperoleh bantuan dan juga 

terkait nformasi lokasi 

pengungsian.  

Warga, 

aparat & 

relawan 

Recovery  1-2 pekan setelah 

masa darurat (jika 

bencana berskala 

kecil-menengah) 

1-2 bulan setelah 

masa darurat (jika 

bencana berskala 

besar) 

Media dapat menyajikan 

informasi terkait kondisi 

pegungsian secara lengkap 

baik itu mengenai kondisi 

pengungsi, interaksi sosial 

dipengungsian, kontrol 

bantuan, gerakan penemuan 

keluarga, pendidikan 

kedaruratan hingga recovery 

psikologis para korban.  

 

Warga, 

aparat, 

relawan dan 

ahli 

Rehabilitasi  1-2 pekan setelah 

masa recovery 

(bencana skala 

kecil-sedang) 

1-2 bulan setelah 

masa recovery 

(bencana skala 

besar) 

Dapat menyajikan informasi 

terkait kampanye bangkit 

kembali pasca bencana, berita 

yang disajikan media dalam 

tahap ini juga dapat 

menyangkut rehabilitasi sosial, 

ekonomi, pembangunan 

kembali kerusakan didaerah 

bencana hingga menyajikan 

pemberitaan terkait pemberian 

bantuan rumah kepada korban 

dan kontrol batuan untuk para 

korban.  

Warga, 

aparat dan 

relawan 

Sumber: Nazarudin (2007) 

Media juga dinilai memiliki kewajiban untuk menjalankan peran pengawasan 

(watch dog) dalam mengawal berbagai persoalan yang timbul pasca bencana. Dalam 

hal ini, Hermawan (2010) mengemukakan kewajiban media lokal untuk dapat tetap dan 

terus berkonsentrasi terhadap berbagai persoalan yang timbul pasca bencana. Selain itu 
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juga media lokal harus tetap mampu menjalankan peran pengawasannya terkait dengan 

berbagai upaya-upaya pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah beserta dengan 

berbagai elemen masyarakat. Dalam hal ini, media menjalankan peran advokasi ketika 

terjadinya bencana, karena seperti yang dikemukakan oleh Maduki (2007) bahwa 

persoalan mendasar yang terjadi pada masa darurat hingga masa rehabilitasi dan 

rekonstruksi pasca bencana merupakan tugas media untuk tetap mengawal bagaimana 

bantuan bisa sampai ke lokasi bencana, tepat sasaran dan tentunya sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat yang menjadi korban.  

Masduki (2007) menyebutkan bahwa permasalahan utama yang dimiliki oleh 

jurnalis dan media dalam masa pasca bencana bukan hanya pada masalah pemantauan 

proses recovery atau pun terkait penggalian data dan penyaluran bantuan bagi para 

korban, tetapi Masduki menyebutkan bahwa permasalahan itu lebih kepada bagaimana 

media mengolah data yang ada tersebut untuk menjadi berita.  

Wahyuni (2016) mengungkapkan bahwa optimalisasi juralisme bencana dapat 

dilihat dari bagaimana media mengemas pemberitaan mengenai peristiwa bencana 

yang terjadi sehingga media dapat menjalankan peran pentingnya, tidak hanya 

menyampaikan informasi aktual terkait perkembangan bencana yang terjadi, tetapi 

juga sebagai perantara antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pemangku 

kebijakan. Wahyuni (2016) menyimpulkan bahwa, framing pemberitaan mengenai 

masa-masa pasca bencana yang dilakukan oleh media massa di Indonesia cenderung 

hanya berfokus pada wacana yang mempertanyakan peran pemerintah, menuntut 
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pemerintah, serta menggugat ketidak berdayaan pemerintah dalam penanggulangan 

peristiwa bencana yang terjadi, dan secara umum dapat dikatakan masih dominan 

dengan wacana gugatan yang dilayangkan oleh media terhadap peran negara dalam 

penganggulangan bencana. 

Pada masa pasca bencana, media dituntut harus mampu memanfaatkan peran 

pentingnya dalam mengawal masa recovery dengan menyajikan wacana yang dapat 

mendorong kemandirian warga masyarakat  yang terdampak bencana untuk tetap bisa 

survive. Serta dapat mengubah sudut pandang pemberitaannya dengan lebih 

menekankan pada bagaimana seharusnya warga masyarakat yang terdampak bencana 

untuk bisa menjalin relasi yang baik dengan pemerintah. Sehingga diharapkan dapat 

menghasilkan solusi yang sesuai atas permasalahan yang timbul pasca benca. Media 

harus dapat mengoptimalkan peran dengan membantu menyumbangkan pemikiran 

mengenai rancangan kebijakan yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah guna untuk 

dapat melakukan pencegahan serta penanggulangan bencana ke depannya, tentunya 

yang sesuai dengan kondisi yang terjadi di Indonesia (Wahyuni, 2016).   

Bambang Shakuntala menyebutkan bahwa dalam menjalankan peran 

pengawalannya dalam memberitakan peristiwa bencana, media juga seharusnya 

menggunakan gaya jurnalisme invetigasi karena setiap informasi yang diperoleh tentu 

harus digali kedalamannya dengan menyertakan pertimbangan yang matang mengenai 

dampak yang dapat ditimbulkan oleh pemberitaan tersebut. selain itu, jurnalisme 

bencana juga harus mampu mempertemukan sudut pandang dari masyarakat yang 
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menjadi korban dengan sudut pandang pemerintah  (Shakuntala, Buletin Suara Korban 

Bencana: Connecting People, 2007).   

Bambang MBK (2007) mengemukakan ketika media komersial cenderung 

akan meninggalkan masyarakat yang menjadi korban di lokasi bencana karena 

mengejar isu baru yang lebih marketable dinilai telah mengabaikan peran 

pengawalannya. Karena masyarakat pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi dinilai 

membutuhkan “katalisator” yang dapat membantu untuk mengadvokasikan berbagai 

permasalahan yang dihadapi di pengungsian, baik itu mengenai dana bantuan dan 

keluhan lainnya. Dalam menjalankan peran kontrolnya, media massa komersial 

harusnya mampu melakukan banyak hal untuk tetap mengawasi jalannya masa 

recovery karena media komersial dinilai memiliki sumber daya manusia yang cukup, 

serta finansial mereka yang juga dinilai mendukung, tidak hanya itu, kekuatan yang 

media-media besar tersebut miliki juga dapat dimanfaatkan untuk membentuk opini 

publik yang juga tentunya berpengaruh.  

Bambang menilai bahwa apabila masyarakat yang menjadi korban bencana 

belum memperoleh semua haknya, maka media massa dinilai belum mampu 

menjalankan peran kontrolnya secara optimal, karena media massa juga memiliki 

tanggung jawab untuk tetap mengawasi dan mengontrol jalannya recovery pasca 

bencana (Bambang, 2007 hal. 409-410). 
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 2.3 Aspek Perundang-Undangan  

Masa-masa pasca terjadinya sutau bencana, merupakan masa-masa berat yang 

harus dilalui oleh para korban yang terdampak akibat bencana tersebut. Sebagaimana 

yang dijelaskan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

(BNPB) yaitu peraturan nomor 17 tahun 2010 mengenai pedoman umum 

penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dijelaskan bahwa, 

rehabilitasi merupakan tahap perbaikan dan pemulihan pada semua aspek pelayanan 

publik atau masyarakat dengan tujuan utama untuk mencapai normalisasi kembali 

sehingga semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca 

bencana dapat berjalan secara wajar dan normal kembali.  

Kemudian terkait dengan rekonstruksi, dalam pasal 1 pada Peraturan Kepala 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) nomor 17 tahun 2010 juga 

dijelaskan bawa, ini merupakan masa pembangunan kembali semua sarana dan prasana 

serta kelembagaan pada wilayah pasca becana. Dengan tujuan utama untuk dapat 

menormalisasikan kembali perkembangan sosial dan budaya, segala kegiatan 

perekonomian serta dapat menegakkan kembali hukum dan ketertiban. Sehingga baik 

masyarakat maupun pemerintah dapat bangkit dan menjalankan kembali perannya 

(Ditjenpp.kemenkumham.go.id, 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1553-2014.pdf, akses 28 Januari 

2019). 

Dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi dijelaskan juga dalam peraturan 

kepala BNPB nomor 17 tahun 2010 tersebut bahwa, pada masa ini lembaga 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1553-2014.pdf
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nonpemerintah atau pun sekelompok orang yang secara sukarela untuk melayani 

masyarakat yang terdampak bencana, dapat terlibat langsung. Keterlibatan ini dapat 

berupa menjalin koordinasi antar lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah 

beserta masyarakat. Melalui kegiatan koordinasi ini setiap yang terlibat dapat 

melakukan monitoring terkait rencana maupun jalannya masa rehabilitasi dan 

rekonstruksi tersebut. Koordinasi ini penting dilakukan bagi setiap lembaga baik 

pemerintah maupun nonpemerintah beserta masyarakat terutama untuk mengawasi dan 

melakukan pelaporan serta penyelidikan apabila terjadi suatu penyimpangan terkait 

dana dan bantuan atas bencana tersebut. 

Dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi ini diperlukan monitoring dari pihak-

pihak yang terlibat untuk mengawasi perkembangan atas pelaksanaan perbaikan dan 

pembangunan serta untuk dapat mengantisipasi permasalahan pada masa rehabilitasi 

dan rekonstruksi tersebut (Ditjenpp.kemenkumham.go.id, 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1553-2014.pdf, akses 28 Januari 

2019). 

2.4 Media Lokal  

2.4.1 Definisi Media Lokal 

Ashadi Siregar mengklasifikasikan media menjadi 3 kategori, yang pertama 

yaitu: 

 (1) Media Nasional yang didefinisikan sebagai media yang diterbitkan di ibu 

kota Jakarta, dengan lingkup pemberitaan mengenai isu di seluruh wilayah negara 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1553-2014.pdf
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Indonesia. Kemudian yang kedua (2) Media Regional yang bersifat antar daerah dan 

lingkup pemberitaannya mencakup sebagian wilayah nasional. Sementara itu yang 

ketiga (3) Media Lokal yang didefinsikan sebagai media yang mencakup satu kota 

atau daerah terbatas, yang memiliki sirkulasi dan orientasi secara lokal. Dimana 

sirkulasi pemberitaannya terkait isu dan permasalahan lokal serta wilayah edarnya 

yang hanya terbatas pada satu kota atau daerah tertentu. Sehingga Ashadi Siregar 

menilai bahwa media lokal akan bersumber dari masyarakat lokal yang menjadi 

khalayaknya dan juga tentu saja akan berorientasi kepada masyarakat lokal yang 

menjadi khalayaknya (Siregar, 2002).  

Sementara itu Bob Franklin lebih memberikan definisi mengenai media lokal 

secara spesifik. Dimana media lokal didefinisikan sebagai media yang dimiliki oleh 

orang lokal, media tersebut mempekerjakan jurnalis-jurnalis lokal, dimana media 

tersebut juga diproduksi secara lokal serta memberitakan segala hal dan persoalan yang 

terjadi di wilayah lokal dan yang menjadi target khalayaknya tentu saja adalah 

masyarakat lokal (Franklin, 2006).  

Ashadi Siregar menyebutkan bahwa pasca orde-baru kemunculan media lokal 

bagaikan jamur di musim hujan, karena begitu banyaknya media lokal yang 

bermunculan di setiap daerah. Menurut (Siregar, 2002) disatu sisi, kemunculan media 

lokal yang begitu beragam tersebut dikarenakan terbukanya peluang yang begitu besar 

untuk media yang memiliki orientasi lokal setelah ditiadakannya lisensi terbit. 

Sehingga dapat dikatakan  bahwa media lokal dapat menjadi indikator atas dinamika 

kehidupan masyarakat yang terjadi di wilayah lokal, juga karena perkembangan 
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otonomi daerah yang semakin pesat sehingga semakin kuatnya pengaruh pemerintahan 

disuatu daerah. Hal tersebut yang menjadikan masyarakat lokal tentu akan 

membutuhkan media yang mampu untuk menyajikan berbagai kegiatan atau pun 

permaslahan serta bagaimana jalannya pemerintah di lingkup lokal wilayahnya.  

Awaluddin Yusuf dalam jurnalnya mendefiniskan media lokal sebagai media 

yang dikelola, yang terbit atau yang beroperasi di daerah. Dimana kantor pusat media 

tersebut berada di daerah dan isi dari pemberitaan di media tersebut meyoritas akan 

berisi mengenai berita-berita atau fenomena yang sedang terjadi di daerah tersebut 

karena adanya aspek kedekatan (proximity). Media lokal akan memuat pemberitaan 

yang dinilai lebih sempit dan lebih bersifat kedaerahan  (Yusuf, 2011). 

Kebarenekaragaman masyarakat yang ada menyebabkan media lokal yang ada 

juga hadir dengan mengususng keberanekaragaman. Dalam hal ini, media lokal juga 

hadir sebagai wadah bagi masyarakat daerah untuk dapat menyampaikan aspirasi atas 

berbagai permasalahan yang ada maupun terkait dengan keputusan yang diambil 

pemerintah. Selain menjadi penyalur informasi terkait keputusan pemerintah dan 

bagaimana jalannya pemerintahan, namun media lokal juga hadir sebagai penyedia 

ruang bagi masyarakat untuk memberi kritik maupun masukan terkait dengan 

keputusan dan jalannya pemerintahan di daerah tersebut.  
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2.4.2 Peran Media Lokal 

Seperti yang dijelaskan Yusuf (2011) dalam jurnalnya bahwa media lokal dapat 

memainkan beragam peran yang tentunya disesuiakan dengan pokok diberlakukannya 

disentralisasi : 

a. Media lokal dapat menjalankan peran pengawasan, dalam hal ini media 

lokal menyajikan beragam informasi dari hasil pengawasa yang telah 

dilakukan melalui praktik jurnalistik yang telah dijalankan. Baik itu 

pengawasan terkait penyelewengan dana seperti korupsi, ataupun 

pengawasan terkait kebijakan dan jalannya pemerintahan. 

b. Media lokal dapat menjalankan perannya sebagai penyedia ruang, 

dalam hal ini media lokal berfungsi juga untuk menampung aspirasi 

masyarakat. Karena hingga saat ini, ketika pemerintah akan 

merumuskan suatu kebijakan, masyarakat sering kali masih dianggap 

sebagai ‘objek’ bukan sebagai partisipan aktif. Sehingga media dapat 

berperan aktif dengan terus memberitakan perkembangan dan informasi 

terkini tekait kebijakan tersebut kepada masyarakat. 

c. Media lokal dapat menjalankan perannya sebagai mediasi antaraktor 

dalam beragam proses sosial, politik dan ekonomi yang ada ditingkat 

daerah. 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dalam hal ini berfungsi sebagai refrensi yang dapat 

digunakan untuk melihat kajian-kajian apa saja yang pernah diteliti. Sehingga dapat 

peneliti pelajari guna untuk dapat menghindari adanya peelitian yang berulang atau 

sama terkait kajian yang sudah pernah diteliti tersebut. penelitian terdahulu juga dapat 

menjadi literatur bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini, tentunya untuk dapat 

mengembangkan hasil penelitian pada tema yang relevan.  

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adhika Pertiwi (2012) terkait 

dengan jurnalisme bencana yang berfokus pada melihat bagaimana pemahaman 

jurnalis mengenai konsep jurnalisme bencana dengan mewawancarai lima jurnalis dari 

3 jenis media yang berbeda, yaitu media cetak, media televisi dan media online. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi tersebut menggunakan paradigma post-positivis 

dengan tujuan untuk dapat melihat pemahaman jurnalis mengenai indikator prinsip-

prinsip jurnalisme yang ideal pada jurnalis. Metode yang digunakan dalam penelitian 

tersebut yaitu metode deskriptif kualitatif. Karena peneliti ingin memperoleh 

pemahaman secara mendalam mengenai konsep jurnalisme bencana dari lima jurnalis 

yang mnjadi informan dalam penelitian tersebut. Pemilihan informan dalam penelitian 

tersebut menggunkan teknik purposif sampling karena jurnalis yang menjadi informan 

dalam penelitian tersebut dipilih karena masuk dalam kriteria yang telah ditentukan 

oleh peneliti. Penelitiannya dilakukan dengan metode wawancara mendalam.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi tersebut ditemukan hasil 

bahwa, jurnalis yang menjadi informan dalam penelitian tersebut mampu 
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menerjemahkan pemahaman mengenai jurnalisme bencana dengan bahasanya sendiri.  

Dimana pemahaman tersebut diperoleh dari akumulasi pengalaman dilapangan 

informan selama menjadi jurnalis, bukan diperoleh melalui latar belakang pendidikan 

dan pelatihan khusus jurnalistik. Namun pemahaman tersebut masih berada pada level 

kognitif, sehingga pada prakteknya jrunalis sering kali masih mengabaikan konsep 

mengenai jurnalisme bencana yang telah dipahami tersebut. Hal tersebut terjadi 

dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi praktek kerja jurnalis ketika 

meliput bencana. Faktor tersebut bisa berasal dari indivisu jurnalis itu sendiri, maupun 

dari faktor eksternal seperti kebijakan redaksional.  

Dalam praktek jurnalisme bencana, jurnalis sering kali masih melakukan 

peliputan dramatis dan mengabaikan fungsi gate-keeping dalam proses penyeleksian 

berita bencana yang akan disajikan kepada khalayak. Hal tersebut terjadi karena tidak 

adanya outline penugasan atau standar operasional khusus mengenai jurnalisme 

bencana yang dapat menjadi patokan dalam peliputan bencana. Dari hasil penelitian 

tersebut juga ditemukan bahwa masih ada pandangan dari beberapa jurnalis yang 

menganggap bahwa dalam peliputan fase prabencana masih dirasa tidak menjadi 

prioritas karena beranggapan bahwa bencana kadang kali sulit diprediksi  (Pertiwi, 

2012). 

Kemudian penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Filosa Gita Sukmono dan 

Fajar Junaedi terkait dengan jurnalisme sensitif bencana baik itu dalam manajemen 

pencarian, pengelolaan informasi dan pemberitahuan bencana di ruang redaksi. 

Penelitian tersebut menggunakan kerangka deskriptif kualitatif dengn metode 
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penelitian studi kasus mengenai jurnalisme sensitif bencana yang difokuskan dalam 

pencarian informasi, pengelolaan serta pemberitaan bencana erupsi merapi pada tahun 

2010. Penelitian tersebut menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara 

mendalam kepada Pemimpin Redaksi (Pimred) harian kedaulatan rakyat, kemudian 

juga kepada jurnalis Jakarta Post, jurnalis RBTV, Pimred Harian Jogja, Jurnalis 

Fandom, jurnalis Tribun Jogja, jurnalis Radio Sonora FM, dan produser Metro TV. 

Penelitian tersebut menggunakan teknik pemilihan informan dengan purposif sampling 

yaitu dengan kriteria informan sebagai jurnalis yang terlibat dalam peliputan dan proses 

produksi berita mengani bencana.  

Dalam penelitian tersebut ditemukan adanya permasalahan terkait dengan 

belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diberikan media kepada 

jurnalis yang meliput bencana sehingga mengakibatkan pemberitaan bencana yang 

tidak sepenuhya berada dalam koridor jurnalisme sensitif bencana. Sehingga muncul 

beberbagai tantangan dan persoalan mengenai praktek jurnalisme sensitif bencana, 

dimana munculnya persoalan terkait akurasi dan verifikasi informasi bencana serta 

sumber yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam memperoleh informasi resmi 

mengenai bencana.  

Selain hal tersebut, pemahaman mengenai peta bencana oleh para jurnalis yang 

bertugas meliput bencana juga merupakan suatu hal yang penting guna untuk 

menghindari terjadinya kekeliruan dalam pemberitaan yang justru dapat menimbulkan 

bencana sosail bagi masyarakat. Sehingga dalam penelitian tersebut disimpulkan 

bahwa pentingnya penyusunan SOP bagi tiap media, dimana SOP tersebut harus 
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mengedepankan jurnalisme sensitif bencana yang mengutamakan prinsip akurasi dan 

verifikasi informasi, penentuan sumber informasi yang tepat, mengharuskan jurnalis 

untuk memahami peta bencana dan juga prosedur keselamatan bagi jurnalis yang 

meliput bencana serta untuk menghindari praktek jurnalisme air mata  (Sukmono & 

Junaedi, 2018). 

Kemudian penelitian terdahulu terkait dengan jurnalisme bencana yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Hermin Indah Wahyuni, mengenai kecenderungan 

“framing” media massa Indonesia dalam meliput bencana sebagai media event. 

Penelitian tersebut menggunakan metode framing dengan tujuan untuk dapat melihat 

kecenderungan umum maupun mengenai fenomena makro media dan bencana. Dan 

dari penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa kecenderungan media di Indonesia 

dalam memframing pemberitaan terkait kasus bencana masih didominasi oleh wacana 

gugatan terhadap peran negara dalam penanggulangan bencana. Ditemukan bahwa 

framing pemberitaan pada media massa masih berkutat pada wacana yang berisi 

tuntutan, pertanyaan hingga gugatan yang ditujukan kepada pemerintah karena dinilai 

kurang berdaya dalam menganggulangi peristiwa bencana tersebut. Framing 

pemberitaan masih menekankan pada aspek peran dan tanggung jawab pemerintah 

dalam penanggulangan bencana.  

Wahyuni memberi kritik bahwa apa yang dilakukan oleh media seharusnya 

masih bisa untuk lebih optimal lagi, baik itu dengan mengubah perspetif dalam 

pemberitaan supaya bisa ditekankan pada pemberdayaan masyarakat dalam relasi 

dengan negara. Kemudian juga potensi-potensi yang dimiliki oleh media, salah satunya 
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yaitu dapat menhadirkan wacana lain yang bertujuan untuk memberikan dorongan 

kepada masyarakat yang menjadi korban, supaya tetap memiliki kemandirian untuk 

berjuang pasca bencana  (Wahyuni, 2016).  

Penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu diatas sama-sama 

membahas mengenai jurnalisme bencana, walaupun fokus penelitian ini dengan 

beberapa penelitian diatas tentu berbeda karena dalam penelitian ini, peneliti ingin 

mengetahui bagaimana media lokal yang ada di Lombok dalam mengawal rehabilitasi 

dan rekonstruksi pasca bencana yang akan dilihat melalui kebijakan redaksi dan juga 

bagaimana penyajian pemberitaan dari masing-masing media yang telah peneliti 

tentukan.  

Penelitian ini dengan penelitian Pertiwi dan Junaedi & Sukmono, sama-sama 

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, namun menggunakan teknik 

pengumpulan dan analisis data yang berbeda. Pemilihan informan dalam penelitian ini, 

sama seperti teknik pemilihan informan dalam penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi, 

yaitu teknik pemilihan informan dengan purposif sampling. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat 

bagaimana uapaya-upaya yang dilakukan oleh media lokal yang ada di Lombok dalam 

dalam mengawal rehabilitasi dan rekonstruksi. Baik itu melalui kebijakan redaksi yang 

dijalankan guna untuk dapat membantu mempercepat rahabilitasi dan rekonstruksi dan 

tetap mengawal proses tersebut hingga tuntas. Seperti jalin relasi yang baik dengan 

pihak-pihak yang bersangkutan, kemudian juga bagaimana media lokal menyediakan 

ruang baik itu untuk pemberitaan, maupun terkait dengan upaya melakukan diskusi 
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untuk mempertemukan sudut pandang piahk-pihak bersangkutan dalam penanganan 

permasalahan yang terjadi akibat bencana. 

Penelitian ini juga ingin melihat apakah media lokal yang telah peneliti 

tentukan dapat menjalankan praktik jurnalisme bencana dengan sebagaimana mestinya, 

terlebih lagi dalam masa pasca bencana. terkait dengan bagaimana penyajian 

pemberitaan yang dilakukan oleh media yang telah peneliti tentukan, yang berkaitan 

dengan penyajian jurnalisme optimis dan bagaimana kontrol sosial yang dijalankan 

melalui pemberitaan. 
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2.6 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Bencana Gempa 

Lombok 

Media Lokal dalam Mengawal 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Pasca Bencana Gempa Lombok 

Melalui kebijakan 

redaksi 

Berkomitmen untuk 

konsisten 

memberitakan 

Rehab dan Rekons 

hingga tuntas. 

 

Setiap jurnalis        

harus all out meliput 

perkembangan 

Rehab dan Rekons 

Jalin 

Relasi 
Menyediakan 

ruang diskusi 
Menyediakan ruang 

pemberitaan bagi 

pihak yang ingin 

memberi solusi 

alternatif atas 

permasalahan yang 

ada 

Melalui 

pemberitaan 

Kontrol 

sosial 

Penyajian 

jurnalisme optimis 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, akan menggunakan paradigma konstruktivis yang 

memandang bahwa realitas merupakan hasil dari konstruksi mental individu sebagai 

pelaku sosial, sehingga realitas dipahami secara beragam dan dipengaruhi juga oleh 

pengalaman. Dalam pandangan konstruktivis ini, peneliti dengan objek yang diteliti 

dianggap sebagai suatu relatitas yang tidak dapat dipisahkan (Kriyantono, 2006, hal. 

51-52). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memperoleh 

jawaban karena peneliti ingin mengetahui secara mendalam mengenai sejauh mana 

media lokal turut berkontribusi dalam mengawal rehabiltasi dan rekonstruksi pasca 

bencana gempa Lombok pada empat media lokal Lombok yang terbilang masih intens 

memberitakan informasi terkini pasca bencana. 

Kriyantono (2006, hal. 56) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai 

penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara mendalam, melalui 

pengumpulan data yang sedalam-dalamnya. Dan apabila kedalaman data yang 

dibutuhkan telah diperoleh, dan mampu menjelaskan fenomena yang sedang diteliti 

maka tidak diperlukan lagi sampling yang lainnya. Karena penelitian kualitatif lebih 

menekankan pada persoalan kedalam data (kualitas) bukan pada banyaknya data 

(kuantitas). Dalam penelitian kualitatif menurut Kriyantono, peneliti dipandang 
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sebagai bagian integral dari data yang diperoleh, sehingga dalam penelitian kualitatif 

peneliti dianggap sebagai instrumen penting dari penelitian yang harus turun langsung 

untuk memperoleh data di lapangan, karena peneliti terlibat aktif dalam menentukan 

jenis data sesuai dengan yang diharapkan (Kriyantono, 2006 hal 56-57). 

3.2.  Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk dapat memberikan 

deskripsi atau gambaran mengenai upaya yang dilakukan media lokal dalam mengawal 

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa Lombok, baik itu melalui kebijakan 

redaksi dan juga penyajian pemberitaan yang dapat mendukung proses tersebut. 

Dimana sifat deksriptif dalam penelitian kualitatif oleh Sugiyono (2013) disebutkan 

karena data yang berhasil dihimpun dari penelitian akan lebih berbentuk kata-kata atau 

gambar yang perlu dijabarkan dan dijelaskan sehingga tidak menekankan pada angka.  

3.3. Fokus Penelitian  

Moleong (2011) mendefinisikan fokus penelitian sebagai titik sentral yang 

dijadikan sasaran dalam penelitian, dimana fokus disini dapat juga didefiniskan sebagai 

pokok permasalahaan yang telah dipilih oleh peneliti dengan tujuan untuk dapat 

membatasi studi dan memberikan kemudahan bagi peneliti dalam memperoleh data 

yang dapat membantu menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dan Spradley 

(dalam Sugiyono, 2013 hal. 34) memamparkan empat alternatif untuk menetapkan 

fokus pada suatu penelitian, yaitu : 
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1. Dapat menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh 

informan 

2. Dapat menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu 

organizing domain 

3. Dapat menetapkan fokus pada apa yang memiliki nilai temuan untuk 

pengembangan iptek 

4. Dapat menetapkan fokus berdasarkan pada permasalahan yang terkait 

dengan teori-teori yang sudah ada. 

Fokus yang peneliti tentukan bertujuan guna untuk dapat membantu dan 

mempermudah peneliti dalam menjawab rumusan masalah, yaitu ingin mengetahui 

bagaimana upaya yang dilakukan oleh media lokal Lombok yang telah peneliti 

tentukan dalam mengawal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Lombok. 

Sehingga peneliti menentukan fokus sebagai berikut untuk dapat membantu menjawab 

rumusan masalah tersebut, diantaranya :  

1. Kebijakan redaksi apa saja yang diterapkan oleh masing-masing media, guna 

untuk mengawal dan membantu mempercepat proses rehabilitasi dan 

rekonstruksi pasca gempa Lombok. 

2. Pemberitaan pasca bencana, terkait kontrol sosial dan juga bagaimana 

penyajian jurnalisme optimis dalam praktek jurnalisme yang dijalankan oleh 

media lokal yang telah peneliti tentukan.  
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3.4. Teknik Pemilihan Informan  

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling karena penentuan sampel dilakukan bersadarkan kriteria-kriteria 

tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Dimana Kriyantono (2006, hal. 158) teknik 

purposive sampling didefinisikan sebagai penentuan sampel dalam penelitian yang 

dipilih berdasarkan hasil seleksi mengenai suatu kriteria tertentu yang telah dibuat oleh 

peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan teknik purposive samping ini, peneliti 

dapat menentukan sampel berdasarkan atas tujuan-tujuan tertentu.  

Pemilihan informan dalam penelitian ini adalah masing-masing Pimpinan 

Redaksi (Pimred) atau pun Redaktur Pelaksana (Redpel) dari masing-masing media 

yang telah penenliti tentukan. 

1. Karena Pimred dan Redapel pada media tersebut yang bekerja sebagai Gate 

Keeper yang berhak dalam menentukan kebijakan redaksi bagaimana medianya 

dalam mengawal masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa 

Lombok. 

2. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram, sebagai asosiasi yang dapat 

mewakili pandangan masyarakat mengenai bagaimana media lokal yang ada di 

Lombok dalam mengawal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa, terutama 

media lokal yang telah peneliti tentuan.   
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3.4.1 Gambaran Umum Informan Penelitian 

Berikut merupakan gambaran umum dari masing-masing informan yang telah 

peneliti wawancarai dalam penelitian ini, diantaranya yaitu : 

Tabel 2 Data Informan Penelitian 

Nama  Jabatan  Media Tempat 

Bekerja 

Desak Raka Akriani Redaktur Pelaksana Suara NTB 

Zul Hakim Redaktur Pelaksana Lombok Post 

Sirtu Pillaili Ketua AJI Mataram 

Sumber: Olahan Peneliti, 2019. 

Dalam penelitian ini, informan kunci atau informan utama peneliti adalah kedua 

redaktur pelaksana dari media yang telah peneliti tentutkan. Karena redaktiur pelaksana 

bertugas sebagai bagian dari tim redaksi yang juga sebagai penentu kebijakan dalam 

pemberitaan mengenai paca bencana gempa Lombok, sehigga kedua redaktur 

pelaksana ini yang akan membantu peneliti dalam menjawab rumusan masalah dan 

juga fokus dalam penelitian ini. Dan ketua AJI sebagai informan pendukung yang dapat 

membantu peneliti untuk melihat bagaimana peran yang sudah dan seharusnya 

dijalankan oleh media lokal melalui pengamatan yang telah dilakukan.  

Informan pertama penulis ketika melakukan wawancara mendalam yang 

pertama yaitu ibu Desak Raka Akriani selaku redaktur pelaksana (Redpel) pada Suara 

NTB. Di Suara NTB, Desak Raka menjadi redaktur yang juga membantu mengontrol 
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peliputan mengenai gempa Lombok termasuk saat ini yaitu peliputan mengenai pasca 

gempa yang masih dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu, saat ini Desak 

Raka juga menjadi redaktur untuk halaman depan, halaman opini dan juga halaman 

ragam. Terkait posisinya sebagai redaktur pelaksana ini sudah berjalan 15 tahun karena 

dirinya menjalani peran sebagai redaktur pelaksana sejak Suara NTB pertama kali 

terbit, yakni pada tahun 2004 silam hingga kini.  

Kemudian informan kedua yang peneliti wawancarai yaitu Pak Zul Hakim yang 

saat ini di Lombok Post menjadi redaktur pelaksana (Redpel) sekaligus juga sebagai 

redaktur atau editor pada halaman hukum dan kriminal (Hukrim), halaman politik, juga 

pada halaman daerah untuk wilayah kabupaten Lombok Tengah (Praya). Zul hakim 

sendiri diamanahi menjadi seorang Redpel di Lombok Post sejak tahun 2015 silam, 

selain bertindak sebagai gatekeeper dalam mengkoordinasi wartawannya di masing-

masing halaman dimana dirinya menjadi Redaktur liputan, Zul Hakim juga harus 

menjadi kapten regu yang harus mengontrol dan mengawasi pelaksanaan peliputan di 

keseluruhan halaman koran Lombok Post, serta bertugas sebagai penanggung jawab 

atas pemilihan kelayakan pemberitaan serta isu utama yang akan disaijikan oleh 

Lombok Post, tentunya sesuai dengan agenda media yang telah sama-sama disepakati 

dalam rapat redaksi.  

Informan terakhir yaitu Sirtu Pillaili yang saat ini menjabat sebagai ketua AJI 

Mataram yang berlangsung sejak tahun 2018 lalu. Lelaki dengan sapaan akrab bang 

Sirtu itu saat ini juga sedang menjadi reporter di Lombok Post sehingga bisa dikatakan 
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dia juga masih mengetahui kondisi lapangan terkait perkembangan proses rehabilitasi 

dan rekonstruksi pasca gempa.  

Informan tersebut peneliti pilih dari dua media lokal Lombok yaitu, suara NTB 

LombokPost.net karena kedua media tersebut menerapkan kebijakan redaksi yang 

menurut peneliti turut berupaya dalam membantu percepatan proses rehabilitasi dan 

rekonstruksi pasca gempa Lombok, selain melalui pemberitaan. Bahkan terkait 

pemberitaan, hingga saat ini keduanya masih intens memberitakan perkembangan 

Rehab dan Rekons pasca bencana gempa Lombok. Karena hingga saat ini yang masih 

tetap memberitakan berbagai perkembanagan dan hambatan dalam proses rehabilitasi 

dan rekonstruksi pasca gempa Lombok yaitu media lokal. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dinilai sebagai langkah yang 

paling strategis karena sesuai dengan tujuan dari penelitian, yaitu untuk memperoleh 

data. Sehingga perlu dilakukan teknik pengumpulan data yang tepat  (Sugiyono, 2013). 

Kriyantono (2006) menyebutkan bahwa teknik pengumpulan data merupakan cara-cara 

yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pada penelitian ini, 

teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu wawancara mendalam (Depth 

Interview) dan dokumentasi pemberitaan yang disajikan oleh kedua media lokal 

tersebut.  
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1. Wawancara Mendalam (Depth Interview)  

Wawancara mendalam ini didefinisikan oleh Kriyantono (2006) sebagai suatu 

cara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan  informasi atau data yang dilakukan 

secara langsung, dengan bertatap muka dengan informan penelitian, guna untuk 

memperoleh kedalam data. Wawancara mendalam ini dapat dilakukan secara berulang-

ulang dan intensif. Dalam wawancara mendalam, wawancara akan berjalan mengalir 

karena peneliti dinilai relatif tidak memiliki kontrol untuk membatasi jawaban yang 

disampaikan oleh informan  (Kriyantono, 2006). Wawancara mendalam juga memiliki 

beberapa karakteristik yang dikemukakan oleh Krityantono (2006 hal. 102-103), yaitu: 

Wawancara mendalam dapat digunakan untuk penelitian yang subjeknya sedikit. 

a. Menyediakan latar belakang secara detail (Detailled Background) terkait alasan 

atas suatu jawaban yang diberikan oleh informan. 

b. Dalam wawancara mendalam ini, yang perlu diperhatikan oleh penliti tidak 

hanya terkait dengan jawaban verbal yang diberikan oleh informan, akan tetapi 

juga terkait dengan observasi yang dilakukan terkait dengan respon nonverbal 

yang diberikan informan. 

c. Wawancara mendalam biasanya dilakukan dalam kurun waktu yang lama serta 

dapat dilakukan berkali-kali,  hingga menemukan kedalam data yang dicari. 

d. Dalam wawancara mendalam ini, peneliti masih mungkin untuk memberikan 

pertanyaan yang berbeda-beda antar satu informan dengan informan yang 

lainnya. 
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e. Wawancara mendalam juga dipengaruhi oleh iklim wawancara yang terjalin 

pada saat penelitian. Karena semakin terjalin keakraban antara peneliti dengan 

informan maka wawancara akan dapat berjalan terus menerus. 

 

2. Dokumentasi 

Pengambilan data dengan teknik dokumentasi ini didefinisikan oleh Kriyantono 

(2006, hal. 117-118) sebagai teknik pengumpulan data yang menjadikan dokumen 

sebagai sumber informasi dalam menafsirkan atau menginterpretasikan hasil observasi 

yang dilakukan. Dan Arikunto (2013) mendefiniskan teknik dokumentasi sebagai 

teknik yang meliputi mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, koran, 

majalah, transkrip dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan 

pencarian data berupa dokumen berita baik itu pemberitaan pada koran di kedua media 

lokal tersebut melalui file pdf yang telah peneliti peroleh ketika proses pengumpulan 

data. Dan juga pemberitaan yang diposting pada portal berita online oleh kedua media 

lokal yang telah peneliti tentukan, guna untuk dapat menjadi pendukung bagi peneliti 

untuk memahami bagaimana kedua media lokal tersebut yang turut mengawal 

rehabilitasi dan rekonstruksi ini. 

3.6. Teknik Analisis Data 

Teknik analsis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis 

data model intetaktif dari Miles, Huberman dan Saldana. Sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013 hal. 93) bahwa dalam 
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analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif yang berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh dan tidak diperoleh lagi data 

baru. Dalam teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman 

dan Saldana (dalam Wanto, 2017) dapat dilakukan dengan tiga langkah, yaitu yang 

pertama kondensasi data (data condensation), kemudian penyajian data ( data display) 

dan yang terahir yaitu Verifikasi (conclusion drawing), yang dapat dipahami sebagai 

berikut : 

a. Kondensasi Data, dalam hal ini mengarah pada proses yang terkait dengan 

melakukan pemilihan, pemfokusan, peyederhanaan serta mengabstraksikan dan 

mentransformasikan data yang diperoleh dari catatan lapangan atau data tertulis 

yang dimiliki peneliti, dapat berupa transkrip hasil wawancara, yang kemudian 

dapat digunakan oleh peneliti untuk dapat memilih informasi-informasi penting 

yang sesuai dengan fokus penelitian dan disesuaikan dengan data yang 

dibutuhkan oleh peneliti  (Wanto, 2017). Kondensasi data ini dapat juga 

dilakukan dengan menuliskan ringkasan analitik untuk mengkodekan, 

mengembangkan dan mengkategorikan data yang ditemukan peneliti dari 

catatan lapangan, guna untuk dapat memperoleh kesimpulan akhir yang dapat 

diverifikasi  (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). 

b. Penyajian Data (data display), dalam hal ini penyajian data merupakan 

langkah selanjutnya setelah data yang ditemukan di lapangan telah 

dikondensasikan dan dirangkum. Penyajian data ini ditujukan supaya dapat 

memudahkan peneliti untuk memahami terkait data yang telah yang ditemukan 
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dan telah dikondensasikan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat 

dilakukan dengan memberikan uraian singkat teks dengan bentuk naratif, dapat 

juga menggunakan bagan atau grafik yang bertujuan untuk memudahkan dalam 

membaca dan memahami data serta dapat menarik kesimpulan dari data yang 

telah dikumpulkan dan dikategorikan (Sugiyono, 2013 hal. 91-99). 

c. Verifikasi atau penarikan kesimpulan, dalam hal ini bertujuan untuk dapat 

menarik kesimpulan berdasarkan data valid yang ditemukan di lapangan. 

Dalam penelitian kualitatif ini, dapat merupakan temuan baru yang ditemukan 

di lapangan yang dapat disampaikan dengan mendeskripsikan atau 

menggambarkan suatu objek yang awalnya belum memiliki kejelasan, sehingga 

melalui penelitian dapat diproleh kejelasan mengenai objek tersebut (Sugiyono, 

2013 hal. 91-99). 

Miles, Huberman dan Saldana (2014, hal. 14) memberikan gambaran mengenai teknik 

analisis data interaktif, sebagai berikut: 
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Figure 3 proses analisis data interaktif  

(Sumber : Miles, Huberman & Saldana, 2014) 

3.7. Kualitas Penelitian  

Dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan 

uji kredibilitas menggunakan tiga teknik, yang pertama yaitu perpanjangan 

pengamatan, kedua dengan meningkatkan ketekutan, dan yang ketiga dengan 

menggunakan teknik mengadakan member check. (Sugiyono, 2013 hal 120-130). 

a. Perpanjangan Pengamatan, teknik ini dapat dilakukan tergantung dari 

kedalam dan kepastian data yang telah diperoleh. Pengujian kredibilitas dengan 

teknik ini dapat difokuskan pada pengujian atas data yang telah diperoleh di 

lapangan, ketika peneliti melakukan perpanjangan pengamatan terkait 

kebenaran data yang diperoleh dan tidak ditemukan perubahan pada data 

tersebut ketika memperpanjang pengamatan, maka waktu perpanjangan 

pengamatan dapat diakhiri (Sugiyono, 2013).  
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b. Meningkatkan Ketekunan, dalam teknik ini pengamatan penelitian di 

lapangan harus dilakukan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Sehingga 

akan dapat diperoleh kepastian dari data yang ditemukan di lapangan, dengan 

begitu peneliti dapat melakukan pengecekan kembali terkait dengan keabsahan 

data yang diperolehnya. Sehingga peneliti dapat memberikan deskripsi data 

yang akurat dari hasil pegamatan yang dilakukan di lapangan. Disini peneliti 

dapat membaca dan memahami hasil penelitian yang telah peneliti peoleh 

seperti data dokumentasi sehingga dapat disikonronkan dengan hasil 

wawancara yang telah peneliti peroleh.  

3.8. Etika Penelitian  

Etika dalam suatu penelitian diperlukan sebagai standar yang dapat 

dijadikan panduan berperilaku peneliti dalam menjalankan penelitian. Dalam suatu 

penelitian, etika diperlukan untuk memastikan bahwa penelitian tersebut tidak akan 

membahayakan atau merugikan siapapun. Cooper (dalam Muhajirin & Panorama 

2017) mengemukakan bahwa diperlukannya etika dalam suatu kegiatan penelitian, 

guna untuk dapat menghindari timbulnya permasalahan yang memungkinkan 

terjadinya pelanggaran seperti pemalsuan data untuk dapat memenuhi tujuan 

penelitian.  

Berikut ini merupakan etika yang peneliti gunakan untuk dapat memeproleh 

data hingga hasil penelitian:  
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1. Sebagai pengantar, peneliti membawa surat izin yang diterbitkan oleh Jurusan 

Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya untuk melaksanakan penelitian.  

2. Peneliti terlebih dahulu memastikan kesanggupan informan untuk menjadi 

narasumber dalam penelitian ini, dengan mengajukan lembar persetujuan 

menjadi informan. 

3. Peneliti melakukan proses wawancara sesuai dengan tenggat waktu yang telah 

disepakati bersama informan. 

4. Peneliti tidak memaksa atau menyudutkan informan untuk memberikan data 

ketikawawancara.
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Media Lokal 

Disini peneliti akan menyajikan data dari hasil wawancara dan dokumentasi 

pemberitaan dari dua media lokal yang telah peneliti tentukan. Awalnya pada proposal 

penelitian, peneliti telah memilih empat media lokal baik cetak maupun online yang 

masih tetap aktif memberitakan mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 

gempa Lombok. Namun setelah peneliti turun lapang dan menghimpun data, melalui 

hasil wawancara dan juga dokumentasi pemberitaan yang peneliti peroleh maka 

peneliti memutuskan untuk memfokuskan penelitian pada dua media lokal yakni 

Lombok Post dan Suara NTB.  

Berdasarkan data yang telah peneliti himpun melalui wawancara, kebijakan 

redaksi kedua media lokal inilah yang peneliti rasa memiliki arah kebijakan redaksi 

yang jelas dalam membantu mengawal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 

Lombok karena berkontribusi langsung dalam proses rehab dan rekons seperti menjalin 

relasi dengan pemerintah, LSM, juga perusahaan yang terlibat langsung dalam 

membantu Lombok Bangkit. Seperti kebijakan dari Suara NTB yang beberapa kali 

melaksanakan diskusi terbatas khusus untuk mengkaji permasalahan yang terjadi pasca 

bencana gempa Lombok ini dengan mengundang pihak-pihak yang terkait langsung 
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untuk merumuskan permasalahan yang ada dan mendiskusikan bagaimana upaya dan 

solusi tepat yang dapat diambil untuk mengatasinya.  

Kemudian juga mengenai kebijakan redaksi yang diterapkan oleh Lombok Post 

yang khusus memberikan potongan harga bagi perusahaan yang menggalang 

Corporate Social Responsibility (CSR) bagi para korban gempa Lombok. Selain itu, 

bukti bahwa kekonsistenan mereka dalam mengawal beragam isu pasca gempa 

Lombok ini hingga Lombok Post pun didatangi langsung oleh presiden Jokowi ketika 

berkunjung ke Lombok. Disana presiden mengakui bahwa media lokal cukup berperan 

dalam mengawal jalannya rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga dapat membantu 

pemerintah juga untuk memantau permasalahan-permasalahan yang kiranya luput dari 

perhatian mereka. Sehingga ketika berkunjung ke kantor Lombok Post pun Jokowi 

hanya mendiskusikan mengenai penanganan pasca bencana gempa Lombok. 

Peran pengawalan melalui pemberitaan yang disajikan oleh dua media lokal lain 

yang akhirnya peneliti putuskan untuk tidak fokus kesana karena peneliti rasa bahwa 

peran pengawalan yang mereka jalankan juga sudah dijalankan oleh kedua media lokal 

yang peneliti pilih ini dan hal tersebut sudah dapat terwakilkan, baik itu melalui isu 

maupun arah pemberitaan. Kedua media lokal ini juga memiliki kebijakan redaksi 

khusus mengenai pengawalan dan pendampingan kepada masyarakat yang menjadi 

korban. Hal ini adalah bukti keseriusan dan kekonsistenan mereka untuk menaruh 

fokus pada penanganan kebencaan di NTB.  
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Dalam hal ini, peneliti akan menghipun data dokumentasi tidak hanya pada media 

online saja, akan tetapi juga pemberitaan mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi yang 

disajikan pada media cetaknya. Karena disini portal berita online yang dimiliki oleh 

kedua media lokal tersebut bersifat sebagai penompang untuk dapat menyebarkan 

informasi yang lebih luas. Karena jangkauan atau wilayah edar dari media cetak tentu 

saja memiliki keterbatasan, sehingga dalam hal ini portal berita online dimanfaatkan 

untuk dapat menjangkau wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh pemasaran 

media cetak.  

Walaupun model penulisan berita pada media cetak dan online tentu saja memiliki 

perbedaan, tetapi berita yang disajikan pada media cetak dan media online kedua media 

lokal tersebut tetap sama. Hanya saja, terdapat sedikit perbedaan pada lead berita dan 

penjudulan, tetapi untuk isi tetap sama seperti berita pada media cetak karena memang 

berita tersebut merupakan satu isu yang sama. Hal ini merupakan salah satu strategi 

guna untuk dapat tetap mempertahankan kedua media tersebut, baik cetak maupun 

online. Sehingga biasanya berita pada media online akan diposting setelah koran pada 

hari itu telah diedarkan, guna untuk dapat tetap mempertahankan pelanggan dan 

eksistensi media cetak mereka ditengah pesatnya perkembangan media online saat ini.  

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan sesaui dengan teknik pengumpulan 

data yang peneliti gunakan yaitu dengan menggunakan wawancara dan analisis pada 

dokumentasi pemberitaan yang disajikan oleh Lombok Post dan juga Suara NTB. 

Disini peneliti akan menyajikan data tersebut berdasarkan beberapa kategori yang 
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disesuaikan dengan teknik analisis data yang peneliti gunakan yakni teknik analisis 

data interaktif milik Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang dimulai dengan 

kondensasi data (reduksi data), kemudian dengan penyajian data dan yang terakhir 

yaitu penarikan kesimpulan atas data yang telah diperoleh. Peneliti akan 

menuliskannya sesuai dengan kategori dari data yang peneliti peroleh selama proses 

pengumpulan data dalam penelitian ini. Hasil temuan peneliti akan dijabarkan sebagai 

berikut. 

4.1.1 Lombok Post 

Lombok Post merupakan salah satu Koran lokal terbesar dan tertua di NTB, 

pada awalnya Koran ini bernama Suara Nusa karena diterbitkan oleh PT. Suaranusa 

Media Pratama yang merupakan bagian dari Jawa Pos Group. Koran Suara Nusa ini 

terbit pertama kali pada tahun 1985, kemudian memperoleh Surat Ijin Usaha 

Penerbitan (SIUP) tahun 1986. Pada awal kehadirannya Koran Suara Nusa hanya 

menerbitkan Koran satu kali dalam sebulan. Berdasarkan dokumentasi istimewa yang 

peneliti peroleh langsung dari pihak Koran Suara Nusa yang saat ini sudah berganti 

nama menjadi Lombok Post bahwa, pada saat itu perkembangan media lokal ini bahkan 

sempat mengalamai hambatan karena dipengaruhi juga oleh rendahnya tingkat baca 

masyarakat NTB ketika masa itu. Walaupun sempat mengalami berbagai rintangan 

diawal kemunculannya, Koran Suara Nusa tetap berupaya untuk menyajikan informasi 

terkini kepada masyarakat melalui beragam pemberitaannya.  
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Sejak 17 Agustus 1991 mulai Koran Suara Nusa terbit kembali, dibawah 

manajemen Jawa Pos, yang pada awal kemunculannya hanya menerbitkan Koran 

hanyan satu kali dalam sebulan, kemudian berkembang menjadi satu kali dalam 

seminggu, lalu bertambah menjadi tiga kali dalam seminggu hingga terbit seminggu 

enam kali karena hari Minggu merupakan hari libur. Pada saat itu, Koran dari Suara 

Nusa hanya menyajikan 8 halaman Koran dengan warna hitam dan putih. Hingga pada 

tahun 1993, Koran Nusa terbit secara konstan yaitu tujuh kali dalam seminggu dengan 

penyajian halaman yang lebih banyak, yaitu 12 halaman.  

Pada 1 Oktober 1998 Koran Suara Nusa berganti nama menjadi Lombok Post, 

yang hingga saat ini berkantor di Mataram yaitu di Jl. Tgh.Faisal No.33 Sweta (Graha 

Pena Lombok Post), Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. 

Koran yang mengusung Motto “Mengamalkan Pancasila dan ikut mencerdaskan 

kehidupan bangsa” ini kini terbit setiap hari dengan menyajikan 24 halaman Koran. 

Dimana halamannya terdiri dari halaman pertama yang berisikan berita-berita yang 

menjadi sorotan utama atau headline terkait berbagai isu utama yang terjadi di NTB 

khususnya Lombok. Kemudian ada halaman NTB yang akan menyajikan berbagai 

macam pemberitaan terkait provinsi NTB, dan juga pemberitaan mengenai masing-

masing daerah yang juga disampaikan di halaman daerah seperti: Lombok Timur 

(Selong), Lombok Tengah (Praya), Lombok Barat (Giri Menang), Kota Mataram 

(Metropolis) dan Kabupaten Lombok Utara (Tanjung), serta Pulau Sumbawa. Selain 

itu terdapat juga halaman khusus untuk berita pendidikan, ekonomi & bisnis, halaman 
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politik, hukum & kriminal, kemudian juga halaman olahraga, halaman khusus opini, 

dan juga untuk halaman zetizen.  

Lombok Post hadir dengan membawa misi yakni “Mengawal otonomi daerah, 

Mendorong peningkatan layanan publik, Mendorong akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan, Mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta 

mendukung Pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan”. Serta visinya 

mengenai “Mentradisikan kompetisi, mendorong kemajuan dan membangun sumber 

daya manusia yang mapan”. Lombok Post ingin menjadi media yang turut serta dalam 

mengawal jalannya pemerintahan serta berkintribusi dalam mendorong kemajuan 

sumber daya manusia yang mampu bersaing dan membuka mata untuk segala 

informasi dan perkembangan yang ada sehingga terwujudnya pembangunan yang adil 

dan berkelanjutan bagi masyarakat NTB. Dan berikut susunan struktur keorganisasian 

Lombok Post. 
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Bagan 1 Struktur Organisasi Lombok Post 

Sumber : Data peneliti, 2019. 

Lombok Post sebagai koran harian yang sejak tahun 2015 memiliki pencapaian 

oplah hingga 72.821 eksemplar setiap hari yang wilayah edarnya meliputi seluruh 

NTB, sebagian wilayah Bali, Surabaya dan Jakarta. 
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Seiring perkembangannya kini Lombok Post memiliki portal berita online 

untuk dapat mempermudah masyarakat luas yang berada di luar wilayah edar Koran 

Lombok Post untuk tetap bisa memperoleh informasi mengenai berbagai isu dan 

pemberitaan yang terjadi di NTB yang disajaikan melalui Lombokpost.net. 

Berdasarkan dokumentasi istimewa yang peneliti peroleh, kehadiran portal berita 

online ini bertujuan untuk dapat menopang penyebaran pemberitaan oleh Lombok Post. 

Karena pada dasarnya, baik pada Koran atau portal berita online tidak ada perbedaan 

pemberitaan dan segmentasi khalayak, karena portal berita online ini ditujukan untuk 

fokus penyebaran berita pada wilayah yang tidak bisa dijangkau pemasaran Koran. 

Bahkan saat ini Lombok Post menjadi induk dari beberapa perusahaan seperti: Radar 

Lombok, Lombok Post FM, Lombok Post TV, Radar Mandalika, Radar Sumbawa, 

Radar Tambora & Dompu.  

4.1.2 Suara NTB 

Sesuai namanya, Suara NTB hadir sebagai salah satu Koran harian lokal yang 

turut mewarnai keberagaman media lokal yang ada di NTB. Koran yang lahir pada 1 

Maret 2004 silam ini hadir dengan membawa misi yaitu “Menjadi media informasi, 

pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial, dengan melaksanakan tugas-tugas jurnalistik 

sesuai dengan fungsi media”. Sesuai dengan visi yang diusung yakni “Memberi 

informasi yang sehat dan mencerdaskan masyarakat” Suara NTB yang pada mulanya 

hanya mengisi bagian yang terbatas pada Koran Bali Post, kini sudah menjadi Koran 

harian sendiri yang bahkan terus berkembang dan berupaya menjadi yang terdepan 
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dalam menyajikan berbagai informasi mengenai berbagai hal yang terjadi di NTB. 

Sesuai dengan julukannya yaitu “Jendela NTB untuk Dunia” kehadiran Suara NTB 

berupaya untuk dapat memberikan gambaran bagaimana informasi terkini yang ada di 

NTB beserta masyrakatnya secara menyeluruh, sehingga halaman korannya pun 

menyesuaikan hal tersebut.  

Dalam halaman Koran pada Suara NTB ini terdiri dari: halaman untuk 

kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Pulau 

Sumbawa, kabupaten Sumbawa Barat, kabupaten Bima, dan juga kabupaten Dompu. 

Yang juga ditambah dengan 2 halaman Kota yakni, Kota Mataram dan Kota Bima. 

Kemudian juga halaman khsus seperti: Hukum dan kriminal (Hukrim), ekonomi dan 

bisnis, halaman pendidikan, olahraga, politik, halaman ragam, serta halaman khusus 

untuk opini.  

Koran harian yang senantiasa berharap medianya dapat menjadi wadah bagi 

masyarakat NTB untuk bersuara ini kini sudah jauh berkembang dari yang awalnya 

hanya menyajikan informasi seputaran isu lokal NTB, kini mulai menyajikan isu 

nasional bahkan internasional, tanpa menghilangkan ciri khas utamanya sebagai media 

lokal yang tentu saja lebih banyak memfokuskan pemberitaannya pada permasalahan-

permaslahan lokal NTB. Koran lokal yang awalnya hanya menyajikan 8 halaman ini, 

kemudian mengalami perkembangan dengan menyajikan 12 halaman, bahkan kini 

pada setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu, Suara NTB akan menyajikan 16 halaman, 

serta khusus pada hari Senin  akan hadir dengan menyajikan 20 halaman Koran.  
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Walau kini Koran harian ini sudah merambah ke portal berita online untuk 

dapat menyebarluaskan beritanya hingga ke luar wilayah NTB melalui Suarantb.com. 

Portal berita online ini diperuntukkan guna mempermudah akses berita terkini untuk 

masyarakat yang ada di luar wilayah NTB dan untuk menjangkau wilayah-wilayah 

diluar jangkauan pemasaran Koran. Sampai saat ini oplah harian rata-rata penjualan 

Korannya mencapai 5.040 koran setiap harinya yang di distribusikan ke seluruh 

wilayah pulau Lombok dan Sumbawa. Dan berikut struktur keorganisasian Suara NTB: 
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Sumber : Data peneliti, 2019. 

 

Bagan 2 Struktur Organisasi Suara NTB 
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4.2. Penyajian Data 

4.2.1 Kebijakan Redaksi Media Lokal dalam Mengawal Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi Pasca Gempa Lombok 

4.2.1.1 Kebijakan Redaksi Lombok Post 

Menurut Zul Hakim selaku redaktur pelaksana untuk Lombok Post bahwa 

dalam kasus bencana, terutama setelah bencana media lokal harus sudah memiliki arah 

komitmen yang kuat untuk terus mengawal berbagai persoalan dan perkembangan 

rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena ketika melihat dari kasus-kasus bencana besar 

yang pernah terjadi di daerah-daerah lain, bahwa kecenderungan media nasional yang 

akan memiliki antusias yang tinggi dalam memberitakan suatu peristiwa bencana 

ketika masa tanggap darurat, namun kemudian ketika stataus bencana tersebut telah 

memasuki masa recovery maka biasanya fokus media sudah tidak lagi intens 

memberitakan itu, apalagi jika bencana tersebut juga terjadi berbarengan dengan 

bencana di daerah lain. Maka pemberitaan media akan cenderung fokus menyorot 

bencana yang baru saja terjadi di daerah lain tersebut. Oleh karena itu, media lokal 

harus fokus membantu pemerintah dalam mengawal jalannya rehabilitasi dan 

rekonstruksi ini serta mendampingi masyarakat yang menjadi korban dalam 

memperoleh haknya.  

“Fokus kita dari awal memang sudah komit, karena kita tahu kasusnya akan 

seperti ini, dari pengalaman sebelum-sebelumnya kita sama-sama 

mengetahui, ketika terjadi bencana disuatu daerah dan dibarengi dengan 

bencana juga didaerah lain pasti kita ditinggalkan” (Zul Hakim, 26 April 

2019). 
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Terlebih lagi ketika masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Lombok ini 

juga berbarengan dengan Pemilu serentak pada April 2019. Isu-isu mengenai 

rehabilitasi dan rekonstruksi banyak tenggelam karena antusiasme media yang terus 

menyoroti rangakain Pemilu kala itu. Tetapi Zul Hakim mengaku bahwa setiap kali 

memberikan tugas liputan dirinya selalu memberi penegasan bagi para jurnalisnnya 

supaya tetap fokus untuk tetap mengutamakan apabila ketika liputan terdapat isu-isu 

update mengenai rehab dan rekons.  

“saya selaku redaktur pelaksana menjalankan kebijakan seperti itu, harus 

fokus, bahkan sampe sekarang isu terkait rehab dan rekons harus ada 

bahkan setiap hari, kalau bisa menjadi halaman depan, dan walaupun tidak 

menjadi halaman depan namun isu terkait gempa wajib ada dipemberitaan 

Lombok Post setiap harinya, walaupun tidak menjadi headline, tapi harus 

tetap ada” (Zul Hakim, 26 April 2019). 

Proses peliputan berita pasca bencana gempa Lombok memerlukan adanya 

pengamatan yang lebih dalam terkait beragam isu yang menyangkut rehabilitasi dan 

rekonstruksi. Sehingga Lombok Post bahkan mewajibkan setiap jurnalisnya untuk 

tetap mengutamakan pengawalan isu terkait perkembangan yang menyangkut 

rehabilitasi dan rekonstruksi ini. Jurnalis di setiap pos liputan diharuskan fokus, bukan 

hanya jurnalis yang bertugas di daerah yang paling terdampak gempa, tetapi juga 

jurnalis-jurnalis yang berada di pos-pos liputan lainnya untuk tetap bekerjasama. 

Bagaimana tiap-tiap jurnalis ini diwajibkan untuk mengawal isu rehabilitasi dan 

rekosntruksi sesuai dengan pos liputan mereka. Kebijakan ini diterapkan guna untuk 

dapat memaksimalkan pemberitaan terkait pasca gempa Lombok dari berbagai sisi, 

sehingga pemberitaannya pun menjadi berimbang dan tidak hanya dari satu pihak saja.   
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“Semua jurnalis diwajibkan untuk tetap mengawal isu gempa sesuai dengan 

pos masing-masing. Khusus terkait isu gempa kita all out, sampai di desk-

desk yang tidak meliput bencana misalnya, seperti desk Hukrim itu dia 

wajib mengawal juga dari sisi penegakan hukumnya. Jadi semua desk itu, 

khusus untuk gempa ini memang kita all out karena ini tanggung jawab 

moral kita kepada masyarakat” (Zul Hakim, 26 April 2019). 

“Jadi penugasan itu tidak harus sesuai desk saja, harus all out semua. Semua 

biro didaerah, dikabupaten itu ketika ada berita yang berkaitan dengan 

becana itu harus di prioritaskan, itu harus menjadi skala prioritas petama. 

Ini sampai kapan? Sampai kapannya belum kami tentukan, yang penting 

intinya sih sederhana, niatan kami masyarakat harus tertolong dengan 

cepat, dengan tepat dan tidak dikorupsi. Sesederhana itu aja sih” (Zul 

Hakim, 26 April 2019). 

Karena Lombok Post menerapkan kebijakan untuk terus berupaya menyajikan 

pemberitaan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi setiap hari dan dari berbagai sisi. 

Maka apabila di salah satu halaman atau salah satu pos liputan tidak terdapat 

pemberitaan mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi, akan tetapi hal tersebut 

diupayakan untuk dapat diwakilkan oleh salah satu halaman daerah misalnya, 

setidaknya setiap hari Lombok Post dapat menyajikan pemberitaan mengenai 

perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal tersebut dilakukan supaya isu-isu 

mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi ini tetap menjadi fokus perhatian serius 

khususnya bagi pemerintah.  

“Ketika awal-awal memang semua itu pemberitaannya terkait gempa, 

cuman kan kembali lagi, pertama tekait soal isu juga, jika disuatu daerah 

penanganan isunya sudah baik kadang-kadang isunya habis” (Zul Hakim, 

26 April 2019).  

 Dapat dikatakan bahwa ketika media terus memberitakan isu-isu mengenai 

rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat mempercepat tindakan pemerintah dalam 

menangani permasalahan yang ada sehingga proses Rehab dan Rekons ini dapat 

berjalan lancar dan tidak ada lagi permasalahan.  
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“Contoh saja yang sukses itu diantara semua daerah setelah kita running itu 

Lombok Tengah, Loteng sebagai daerah dengan tingkan rekonstruksi 

paling cepat di NTB. Ya, media juga dalam hal ini tentu memiliki andil 

besar disana, karena kami nyinyir setiap hari. Jadi hasilnya apa? Rumah 

cepat dibangun, bantuan tersalurkan dan penyimpangannya 0 (enol)” (Zul 

Hakim, 26 April 2019). 

 Terbilang sejak awal terjadinya gempa Lombok pada akhir Juli 2018 lalu dan 

penetapan rehabiltasi dan rekonstruksi sesuai Inpres yang dikeluarkan oleh presiden 

Jokowi pada saat itu, dan hingga saat ini pemberitaan mengenai rehabilitasi dan 

rekonstruksi masih mewarnai pemberitaan di Lombok Post. Walau isu yang disajikan 

terkesan monoton karena itu-itu terus, justru menjadi tantangan tersendiri bagi para tim 

redaksi bagaimana supaya isu yang terkesan itu-itu terus dapat disajikan secara 

menarik. 

“Nah itu dia, disanalah tugasnya para redaktur. Tugasnya itu untuk 

menggali supaya isunya tidak monoton. Maka dari itu, kami mengambil isu 

dari semua sisi kemudian kami koleksi isunya, apa yang terjadi, bagaimana, 

siapa yang bisa diwawancara. Nah nanti dari sana, kita bisa berangkat lagi 

“kemarin terkait soal apa saja mengenai gempa dan segala teknis-

teknisnya” nah terus itu kapan, atau bagaimana, itu kan bisa jadi bermacam-

macam” (Zul Hakim, 26 April 2019). 

 Disebutkan juga oleh Zul Hakim bahwa pentingnya memperhatikan penerapan 

teknis dasar jurnalistik dengan menggunakan rumus umum yang tentu harus selalu 

diterapkan dalam setiap proses peliputan dan rapat redaksi. Tentu saja ini dapat 

membantu bagaimana tim redaksi dapat memetakan isu dengan menggunakan rumus 

5W + 1H, kemudian dari beragam koleksi isu yang dimiliki oleh tim redaksi nantinya 

itu akan dapat dianalisis mana saja isu yang perlu dikembangkan dan penekanan pada 

isu tersebut akan diambil dari sisi yang mana saja. Sehingga diperlukannya rapat 

redaksi rutin yang juga bertujuan untuk pengayaan isu, dan penentuan arah 
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pemberitaan mengai isu tersebut. Ini perlu dirembukkan oleh para redaktur masing-

masing pos dan redaktur pelaksana untuk dapat jeli melihat celah isu yang mana yang 

kiranya perlu lagi didalami.  

 “Dari isu-isu yang sudah dihimpun itu nanti, rapat-rapat malamnya 

redaktur itu menentukan, misalnya ada 5 isu terkait gempa, misalnya terkait 

pencairan yang masih terhambat, realisasi yang masih kurang, atau 

gubernur yang seolah tidak terlalu serius menangani. Nah itu yang kami 

rapatkan, redaktur memiliki tugas untuk memilih dan menentukan isu mana 

yang sekiranya lebih ‘seksi’ untuk diberitakan, jadi semua isu tentang 

gempa akan kami seleksi, baru setelah itu besok paginya dibahasakan oleh 

wartawan” (Zul Hakim, 26 April 2019).  

“Itu bentuk-bentuk koordinasi sehingga isunya tidak mononton, supaya 

isunya tetap menarik, walaupun diangkat dari angel manapun” (Zul Hakim, 

26 April 2019). 

 Terkait pemilihan isu yang disajikan, Lombok Post tidak ingin hanya berfokus 

pada isu-isu besar saja. Akan tetapi justru berupaya untuk menyajikan isu-isu yang 

sekiranya luput dari pandangan dan perhatian pemerintah, namun hal tersebut termasuk 

masalah krusial yang memerlukan penanganan segera. Seperti permaslahan kelangkaan 

dan kenaikan harga bahan bangunan yang juga justru menjadi permaslahan yang dapat 

menghambat Rehab dan Rekons ini.  

“Kebijakan redaksi yang kami ambil tidak melulu soal isu besar, tetapi hal-

hal yang menyangkut misalnya ini isu terkait kenaikan harga batu bata itu 

kami jadikan laporan khusus sebanyak 4 atau 5 kali selama ini selain yang 

harian. Setiap hari rabu di Lombok post itu kan ada lipsus (liputan khusus) 

yang mengulas secara mendalam disana. Nah sekarang, karena permintaan 

tinggi sementara suplay nya kurang itu harganya hampir mendekati 1jt. Dan 

ini kenapa isu kami angkat dari semua sisi, supaya masyarakat mengetahui 

secara komperhensif” (Zul Hakim, 26 April 2019). 
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Sumber : Lombokpost.net 

 

Dalam hal ini Lombok Post melalui pemberitaannya berupaya menyoroti 

fenomena kelangkaan dan kenaikan harga batu bata karena dinilai dapat menghambat 

jalannya rehabilitasi dan rekonstruksi. Kenaikan harga yang dinilai signifikan ini 

dianggap dapat mempengaruhi proses pembangunan kembali rumah korban gempa 

yang sejak awal tahun 2019 mulai terlihat mengalami progress yang semakin baik. 

Sehingga fenomena ini perlu mendapat sorotan dari media karena adanya keluhan dari 

masyarakat setempat yang justru merasa tidak dapat membangun RTG secara 

maksimal dengan dana bantuan yang telah diperolehnya akibat kenaikan harga batu 

bata ini. 

Penentuan pengangkatan isu mengenai fenomena kelangkaan dan kenaikan 

harga batu bata ini sebagai laporan khusus yang bahkan dijadikan beberapa berita untuk 

dapat menjelaskan dengan lengkap dari berbagai sisi yang juga memuat pernyataan 

dari berbagi sumber yang bersangkutan. Tentu karena permasalahan ini dinilai dapat 

Gambar 4 berita kenaikan harga batu 

bata pada  28 dan 29 Maret 2019 
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menghambat jalannya rehabilitasi dan rekonstruksi apabila tidak segera ditangani atau 

diberi solusi oleh pihak terkait seperti Pemda kota Mataram. Oleh karena itu Lombok 

Post berupaya terus memberitakan hal ini supaya mendapatkan perhatian dari pihak 

bersangkutan dan segera diambil tindakan untuk memperoleh solusi. Kemudian selain 

itu, dengan diangkatnya isu ini juga dapat menjadi jawaban bagi masyarkat mengenai 

apa yang menyebabkan adanya kelangkaan batu bata dan kenapa harga batu bata 

mengalami kenaikan.   

 “Jadi kami di redaksi itu sepakat, sekarang kondisinya kita bukan sedang 

memantau orang yang sedang terkena, tapi kita juga yang merasakan. Jadi 

kalau bukan kita yang aware, kalau bukan kita yang mendorong dari 

pemberitaan, maka siapa lagi?” (Zul Hakim, 26 April 2019). 

Namun kerap kali sesuai dengan logika komersil yang digunakan oleh media, 

dimana media akan cenderung mengikuti selera khalayaknya dalam porses 

memberitakan suatu isu yang sedang hangat. Sehingga diakui juga oleh Zul Hakim 

bahwa pada masa-masa menjelang Pemilu pada April lalu, isu mengenai rehab dan 

rekons mengalami pergeseran karena antusias masyarakat luas mengenai isu tersebut 

menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan isu Pemilu yang pada saat itu selalu 

mewarnai berbagai platform media massa dengan segala peristiwa dan tragedi politik 

di dalamnya. Sehingga hal inilah yang menyebabkan pemberitaan mengenai rehab dan 

rekons pasca gempa Lombok ini mengalami penurunan porsi.  

“Dari awal sampe sekarang masih tetap dan terus kita beritakan, walaupun 

porsinya agak berkurang karena isunya agak kecil karena isu politik yang 

lebih besar dan kita masih running sampai sekarang” (Zul Hakim, 26 April 

2019). 
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Lombok Post yang dari awal berupaya tetap konsisten memberitakan informasi 

yang berkaitan mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Lombok dengan 

berbagi persoalannya ini pun sempat menuai gugatan oleh beberapa pihak yang terlibat 

dalam sektor pariwisata karena berita mengenai masih adanya potensi gempa di pulau 

Lombok. Pemberitaan tersebut dinilai dapat menyebabkan para wisatawan takut untuk 

berlibur ke pulau Lombok.  

“Misalnya sempat ada kasus, ada pembaca yang ingin mengirim somasi ke 

kami, ada opening pemberitaan kami yang berjudul “Potensi gempa masih 

hingga Januari”, pelaku pariwisata merasa keberatan, kami dituding 

menakut-nakuti padahal narasumber dari isu tersebut adalah orang yang 

sangat kompeten dalam bidang tersebut, yaitu ahli BMKG. Sempat begitu 

naik berita tersebut, semua orang heboh sampai kami diancam mau 

disomasi karena menganggap bahwa kami menakut-nakuti. Kami tidak 

memiliki niat menkaut-nakuti, bahasanya pun kami kemas untuk 

membangun kewaspadaan, supaya masyarakat optimis dan aware, supaya 

msyarakat mengetahui bahwa mereka tinggal didaerah yang rawan 

bencana” (Zul Hakim, 26 April 2019). 

Dalam hal ini Lombok Post berupaya untuk dapat menyajikan berita yang 

berisikan informasi yang sebenarnya terjadi tanpa berpikir untuk menakuti masyarakat, 

tetapi ini dilakukan supaya masyarakat dan pemerintah justru dapat mengantisipasi dan 

mempersiapkan diri, tentu untuk dapat meminimalisir risiko bencana yang bisa saja 

terjadi sewaktu-waktu. Ini ditujukan supaya masyarakat dan pemerintah dapat 

membentuk kewaspadaan terkait adanya potensi tersebut.  

Komitmen Lombok Post dari awal untuk berupaya masksimal tetap mengawal 

rehabilitasi dan rekonstruksi ini dari berbagai sisi hingga pemberitaan-pemberitaan 

yang disajikan sebagai refrensi pemerintah dalam mengambil keputusan untuk 

penanganan beragam persoalan pasca bencana gempa Lombok ini. Bahkan salah satu 
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hal yang menjadi perhatian presiden Jokowi ketika berkunjung ke Lombok pun terkait 

dengan bagaimana pengawalan media lokal terhadap berbagai permasalahan pasca 

gempa. Sehingga Jokowi mengunjungi kantor Lombok Post untuk mediskusikan 

bagaimana media sudah berperan dalam membantu mengawal proses rehabilitasi dan 

rekonstruksi melalui pemberitaan maupun kebijakan redaksinya.  

“Jadi kalau bukan kita yang aware, kalau bukan kita yang mendorong dari 

pemberitaan, maka siapa lagi? Ya Alhamdulillah setelah kami agak nyinyir 

setiap hari walaupun gubernur marah, bupati marah, Jokowi marah, Luhut 

beberapa kali marah, bahkan kemarin waktu Jokowi datang kebetulan kan 

saya yang menerima sendiri, tidak ada dialog lain selain membicarakan 

gempa, karena beliau tahu kami dari awal konsen soal itu, tidak ada 

pembicaraan apa-apa yang lainnya selain gempa. artinya apa? Teman-

teman bisa membaca arah kebijakan redaksi kami ya seperti itu, kami ingin 

all out soal gempa ini. Kami hanya ingin masyarakat yang menjadi korban 

ini segera tertangani” (Zul Hakim, 26 April 2019). 

 

Gambar 5 Blusukan Jokowi ke kantor Lombok Post pada 23 Maret 2019 

Sumber : Lombokpost.net 

Disebutkan dalam pemberitaan tersebut bahwa kedatangan Jokowi ke kantor 

Lombok Post pun tidak jauh dari bentuk respon yang diberikan Jokowi atas kontrol 

sosial yang dilakukan media lokal dalam mengawal pasca bencana gempa Lombok 
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melalui pemberitaan-pemberitaan yang disajikan. Dalam kunjungannya tersebut 

Jokowi pun meminta masukan dari Lombok Post selaku media lokal terkait bagaimana 

kondisi perekonomian masyarakat pasca gempa, serta bagaimana penanganan 

perbaikan rumah para korban. Jokowi juga menyampaikan bagaimana upaya yang telah 

dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam proses pencairan dana bantuan dan 

disampaikan beberapa kendala yang menghambat proses tersebut.  

Dalam kunjungan tersebut, Jokowi mengakui bahwa dirinya pun melakukan 

pemantauan terhadap jalannya rehbailitasi dan rekonstruksi ini melalui pemberitaan 

yang terus disampaikan oleh media, terutama media lokal. Sehingga Jokowi berharap, 

media dapat berperan dalam memberikan masukan terhadap kebijakan pembangunan 

yang dijalankan pemerintah, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan kondisi 

sebenarnya di lapangan atau masih perlu adanya evaluasi atas keputusan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan, guna untuk dapat 

mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Lombok-Sumbawa ini. 

4.2.1.2 Kebijakan Redaksi Suara NTB 

Dan menurut Desak Raka Ariani selaku redaktur pelaksana Suara NTB bahwa 

media massa, termasuk media lokal harus selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan 

fungsi pers yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2009 yang mengatur 

bagaimana pers seharunya menjalankan fungsinya. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 yang 

mengatur mengenai fungsi pers yang diantaranya yaitu memberikan informasi dan 

melakukan kontrol sosial. Dan dalam kasus bencana, suara NTB juga berupaya untuk 
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dapat tetap menyajikan informasi terkini kepada masyarakat, termasuk harus tetap 

fokus dalam menyajikan informasi terkini pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi 

pasca gempa. 

“Jadi isu tentang rehab dan rekons itu sangat intensif, kami continu, isu-

isu itu selalu menjadi perhatian di suara NTB, tidak jarang isu itu menjadi 

isu utama di Suara NTB” (Desak Raka A, 23 April 2019). 

Sama seperti kebijakan yang juga diterapkan oleh Lombok Post, Suara NTB 

pun berupaya untuk dapat selalu menyajikan berita terkini terkait rehabilitasi dan 

rekonstruksi pasca gempa Lombok. Dengan berupaya continu dengan harapan supaya 

pemerintah dan masyarakat tetap menaruh fokus pada berbagai persoalan yang masih 

mewarnai rehabilitasi dan rekinstruksi pasca gempa Lombok ini.  

“Tidak setiap minggu, tetapi setiap hari memang harus ada, kami juga 

amati perkembangan setiap hari. Kemudian minggu berikutnya akan kami 

evaluasi, apasih beritanya” (Desak Raka A, 23 April 2019). 

Kebijakan redaksi di Suara NTB memberi penekanan bahwa, jika terdapat isu 

yang menyangkut kepentingan masyarakat luas maka itu sudah pasti harus dijadikan 

prioritas pemberitaan, tak terkecuali isu mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 

gempa Lombok yang juga mengalami banyak permasalahan dan kendala sehingga 

harus tetap dikawal.  

“Kebijakan kita memang, kalau dia berhubungan dengan kepentingan 

orang banyak itu pasti dijadikan prioritas. Nah, rehab dan rekons ini juga 

berhubungan dengan kepentingan orang banyak dan ini juga ada 

hubungannya dengan kemanusiaan” (Desak Raka A, 23 April 2019). 

Dalam kebijakan yang diterapkkan Suara NTB berupaya berupaya mengawal 

hingga tuntas rehabilitasi dan rekonstruksi ini karena hal tersebut menyangkut 
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kelanjutan hidup masyarakat yang menjadi korban. Dan tidak ingin sepenuhnya 

mengikuti logika komersil yang pemberitaannya lebih mengutamakan apa yang sedang 

hangat dan paling banyak diperbincangkan oleh khalayak ramai. 

“Khsuus soal rehab dan rekons ini, tidak boleh juga misalnya Suara NTB 

meninggalkan isu ini hanya karena banyak isu-isu lain yang lebih hangat. 

Karena bagaimana pun isu pasca gempa ini karena ada persoalan 

kemanusiaan. pokonya idealisme dan bisnis ini harus berjalan beriringan 

sama-sama, jangan sampai nanti kita “tergoda” untuk mengurus soal-soal 

bisni padhal soal-soal kemanusiaan yang mungkin juga kita bisa jadi 

bagian untuk membantunya” (Desak Raka A, 23 April 2019).  

 Suara NTB pun menerapkan kebijakan bagi setiap jurnalisnya untuk tidak 

hanya menulis beragam perkembangan dan permasalahan terkait rehabilitasi dan 

rekonstruksi pasca gempa, tetapi juga harus mampu membaca situasi dan keadaan yang 

sedang dihadapi oleh para korban. Sehingga laporan pemberitaan yang mereka 

sampaikan diharapkan mampu membantu memberikan pandangan yang optimis bagi 

masyarakat yang menjadi korban. Bahkan dalam mengemas pemberitaan terkait rehab 

dan rekons ini pun Suara NTB berupaya untuk mengemas pemberitaannya dengan hati-

hati, termasuk dengan bahasa yang diharapkan tidak melukai perasaan para korban.  

“Jurnalistik yang kami lakukan itu memang betul-betul harus sangat hati-

hati, jangan sampai nanti malah tidak menghadirkan harapan, kita hanya 

menghadirkan kecemasan-kecemasan saja, karena keliru mendeskripsikan 

peristiwa. Bahkan psikologi ini juga harus mampu dibaca oleh teman-

teman yang bertugas. Sehingga kami berharap agar pemberitaan kami 

tidak menambah masalah.” (Desak Raka A, 23 April 2019).  

Selain itu, kebijakan redaksi yang juga menjadi salah satu bentuk kekonsistenan 

Suara NTB dalam mengawal berbagai isu mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi ini 

dengan menetapkan salah seorang jurnalisnya untuk tetap stand bay atau ngepos di 
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Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi NTB. Hal tersebut bertujuan 

supaya Suara NTB dapat terus memberikan informasi terkini mengenai segala 

perkembangan atau pun persoalan yang menyangkut perbaikan wilayah NTB pasca 

bencana gempa yang berbasiskan data dari BPBD sebagai sumber data relevan dalam 

masa pasca bencana ini.  

“Kami menugaskan khusus wartawan, Seperti di Badan Penanggulanagn 

Bencana Daerah (BPBD), itu ada wartawan kami yang menempel disitu, 

sehingga dinamika dan perkembangan disitu dia pahami dan kuasai betul. 

Masih hingga saat ini, sehingga dia pahami betul informasi yang ada 

disana, kami bersyukur juga karena teman-teman yang ada di BPDB itu 

juga mudah diajak kerjasama untuk memberikan kami informasi yang 

selengkap-lengkapnya” (Desak Raka A, 23 April 2019).  

Desak Raka mengaku bahwa kebijakan tersebut dijalankan guna untuk dapat 

tetap mengawal dan mengawasi berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi, 

yang tentunya saja berbasisikan data yang relevan. Bahkan jurnalis yang ditetapkan 

untuk stand bay bersama BPDB tersebut harus selalu mengikuti beragam kegiatan baik 

itu peninjauan, bahkan pengawasan yang juga dilakukan oleh BPBD. Sehingga 

informasi terkini yang diperoleh dapat segera disampaikan kepada khalayaknya, dan 

hal tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengontrol apabila ada 

permasalahan sehingga pemerintah diharapkan dapat segera mengambil tindakan.  

Suara NTB pun menerapkan kebijakan bagaimana pentingnya koordinasi antar 

tim redaksi untuk tetap konsisten mengawal isu pasca bencana gempa Lombok ini, 

sehingga pemberitaan mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ini masih 

menjadi fokus pemebritaan Suara NTB juga hingga saat ini. Dalam hal ini 
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diperlukannya kontrol dari redaktur dan redaktur pelaksanakan untuk dapat 

mengkoordinir para jurnalisnya untuk bekerjasama dan berupaya untuk dapat saling 

membantu dalam peliputan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi ini. Terlebih lagi 

permaslahan mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya menyangkut satu 

bidang.  

“Sampai hari ini masih ada berita mengenai bencana. Jurnalis yang 

ditugaskan secara khusus untuk memberitakan perkembangan rehab dan 

rekons dengan wartawan yang ada di pos-pos daerah juga saling 

menguatkan, jadi kerjanya kerja tim” (Desak Raka A, 23 April 2019).  

 Dan tentu saja untuk dapat tetap menyajikan pemberitaan megenai rehabilitasi 

dan rekonstruksi pasca gempa Lombok ini, redaksi di Suara NTB pun melakukan 

pengayaan isu dalam rapat redaksi yang dilaksanakan secara rutin. Karena 

permasalahan mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya menyangkut satu 

bidang. Sehingga setiap jurnalis diharuskan untuk dapat saling membantu dalam 

peliputan, mislanya saja membantu untuk dapat mewawancarai pihak-pihak terkait 

yang ada di masing-masing pos mereka yang dapat mendukung pemberitaan menjadi 

suatu informasi yang utuh.   

“Sampai hari ini masih ada berita mengenai bencana. Jurnalis yang 

ditugaskan secara khusus untuk memberitakan perkembangan rehab dan 

rekons dengan jurnalis yang ada di pos-pos daerah juga saling 

menguatkan, jadi kerjanya kerja tim” (Desak Raka A, 23 April 2019).  

 Melalui rapat redaksi tersebut dilakukan koordinasi serta evaluasi yang oleh tim 

redaksi. Sehingga nantinya akan dapat dilihat bagaimana respon pihak-pihak terkait 

seperti pemerintah, BPBD, aparat penegak hukum, ataupun masyarakat yang 

bersangkutan mengenai pemberitaan-pemberitaan yang telah disajikan oleh Suara 
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NTB. Apakah pemberitaan yang mereka sajikan dapat dijadikan sebagai salah satu 

penentu kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan. 

Kebijakan redaksi yang ditentukan oleh Suara NTB justru tidak hanya berpatokan 

bahwa pemberitaan yang akan disajikan haruslah berita yang “sedang hangat” saja 

mengenai suatu isu terlebih isu-isu yang sekiranya dapat mengesampingkan isu-isu 

yang menyangkut perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi ini. Akan tetapi Suara 

NTB lebih mengutakan bagimana medianya dapat menjalankan peran pengawalnnya 

dengan baik. Terlebih lagi ini menyangkut persoalan kemanusiaan sehingga diperlukan 

keseriusan dan komitmen untuk tetap mengawal tanpa harus selalu mengedepankan 

logika komersil yang justru hanya menyajikan pemberitaan dengan mengutamakan 

selera khalayak.  

“Khusus soal rehab dan rekons ini, tidak boleh juga misalnya suara NTB 

meninggalkan isu ini hanya karena banyak isu-isu lain yang lebih hangat. 

Karena bagaimana pun isu pasca gempa ini karena ada persoalan 

kemanusiaan. pokonya idealisme dan bisnis ini harus berjalan beriringan 

sama-sama, jangan sampai nanti kita “tergoda” untuk mengurus soal-soal 

bisnis padhal soal-soal kemanusiaan yang mungkin juga kita bisa jadi 

bagian untuk membantunya” (Desak Raka A, 23 April 2019).  

 “Jangan sampai orientasi kita itu hanya bisnis, karena di UU juga media 

itu, pers itu kan lembaga ekonomi tetapi idealisme kita tidak boleh juga, 

jangan sampai tidak jalan hanya karena mengutamakan dia sebagai 

lembaga ekonomi, jadi idealisme jalan, bisnis juga jalan. Sehingga kami 

tentu betul-betul cermat dalam hal mengambil keputusan di redaksi” 

(Desak Raka A, 23 April 2019).  

 Bahkan hingga saat ini pun pemberitaan terkait bagaimana perkembangan 

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa masih menjadi sorotan di Suara NTB. Tidak 

hanya mengenai beragam permasalahan yang menyangkut pembangunan RTG karena 
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beberapa oknum Pokmas dan fasilitator melakukan kroupsi dan penipuan dana bantuan 

untuk pembangunan RTG rumah korban gempa. Tetapi juga yang tidak kalah serius 

terkait kasus pembangunan Ruang Kelas Baru bagi sekolah yang berada di daerah yang 

paling terdampak gempa. Seperti sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Lombok 

Utara (KLU) dimana wilayah tersebut bahkan menjadi pusat beberapa gempa dengan 

kekuatan besar yang terjadi di Lombok. Sehingga mengakibatkan banyaknya bangunan 

dan lingkungan yang mengalami rusak berat.  

 Di bulan November yang disinyalir sebagai awal masuknya musim hujan di 

akhir tahun 2019 ini, Suara NTB berupaya menyajikan potret terkini situasi salah satu 

sekolah yang berada di wilayah Gumantar KLU.  

 

Gambar 6 sekolah terdampak gempa yang belum tersentuh bantuan  pada 4 November 2019 

Sumber : Suarantb.com   

 Melalui pemberitaan ini, Suara NTB menyoroti kondisi di salah satu wilayah 

paling terdampak gempa yang bahkan hingga saat ini masih belum tersentuh bantuan 
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fisik dari pemerintah. Karena dalam berita disebutkan bahwa Ruang Kelas Baru (RKB) 

yang bersifat sementara itu punhanya terbangun dari triplek yang itu pun didirikan oleh 

relawan dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Pemerintah melalui Dana Alokasi 

Khusus (DAK) justru hanya membantu pembangunan rumah dinas yang ada di 

lingkungan sekolah tersebut. Hal ini mendatangkan keluhan dari pihak sekolah karena 

RKB yang harusnya menjadi perhatian utama justru hingga saat ini tetap dibiarkan. 

Hingga hujan di awal bulan Novemebr itu pun menyisakan ketidak yamanan karena 

siswa sekolah harus belajar di ruangan kelas yang masih dari triplek dan berlantaikan 

tanah yang tergenang air hujan.  

Apabila ini tidak menjadi perhatian dari Pemda dan dinas terkait tentu saja ini 

dapat menghambat jalannya belajar mengajar apabila telah memasuki musim hujan. 

Sehingga permaslahan ini perlu medapatkan perhatian serius dari pihak-pihak terkait 

karena apabila tidak segera tertangani ini akan mengakibatkan terganggunya proses 

belajar mengajar yang tentu saja dapat menghambat para siswa untuk bersekolah 

dengan layak sebagaimana siswa di sekolah lain yang dapat bersekolah dengan tenang 

dan nyaman.  

Dalam pemberitaan ini Suara NTB tidak hanya menyuarakan keluhan dari 

pihak sekolah, tetapi juga berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak 

bersangkutan untuk mengethaui bagaimana respon mereka dan kebijakan apa yang 

akan mereka keluarkan untuk segera mengatasi permasalahan tersebut. Karena sejak 

gempa terjadi pada tahun lalu, sekolah dengan kerusakan berat itu seharusnya dari awal 
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sudah menjadi prioritas. Dalam pemberitaan ini Suara NTB juga menyampaikan bahwa 

sesaat setelah mendengar keluhan dari warga dan pihak sekolah, kepala Bappeda KLU 

pun langsung memebri respon dengan mengajak OPD terkait untuk mebahas SDN 4 

Gumantar ini, guna untuk dapat segera memperoleh solusi.  

 

4.2.2 Jalin Relasi oleh Media Lokal Untuk Mendukung Proses Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi 

4.2.2.1 Jalin Relasi oleh Lombok Post 

 Dalam upaya membantu mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 

gempa ini media berupaya menjalin relasi atau bekerja sama dan saling bersinergi 

dengan pihak-pihak terkait yang ingin membantu masyarakat yang menjadi korban, 

juga membantu memberikan alternatif bagi pemerintah dalam upaya mempercepepat 

rehabilitasi dan rekonstruksi mengingat banyaknya masyarakat yang menjadi korban.  

 Pada Lombok Post jalin relasi ini dapat berbentuk kerjasama antara lembaga-

lembaga yang ingin menyalurkan bantuan atau memberi jawaban alternatif atas 

permasalahan yang terjadi pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini. Zul Hakim 

menyebutkan kerjasama ini bisa dalam bentuk penyediaan ruang pemberitaan yang 

akan diberikan di halaman Koran Lombok Post.  

“Nah, kami selalu terbuka, sering kami terima email terkait hal serupa, 

ketika mereka turun mereka ingin kegiatan mereka terpublish dan orang 

mengetahui bahwa mereka berkegiatan, supaya pihak-pihak yang 

menyuplay dana untuk mereka juga mengetahui bahwa dananya 

tersalurkan dengan baik maka kami berikan space” (Zul Hakim, 26 April 

2019). 
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 Zul Hakim mengakui bahwa khusus dalam kasus gempa ini, Lombok Post 

memberikan layanan khusus dengan lembaga yang menyalurkan bantuan, ketika itu 

datang dari perusahaan yang ingin menyalurkan CSR (Coorporate Social 

Responsibility) dalam hal ini Lombok Post memfasilitasi ruang iklan untuk mereka 

mempublikasikan kegiatan kemanusiaan yang perusahaan mereka lakukan. Disini 

Lombok Post memberikan diskon harga iklan, khusus bagi perusahaan yang 

menyumbangkan dana untuk perbaikan NTB pasca gempa. Tentu saja ini dilakukan 

supaya membantu meringankan dan memberi kemudahan bagi lembaga-lembaga atau 

perusahaan yang memberi bantuan untuk dapat menyebarkan kepada masyarakat luas 

dan pihak yang telah menyumbangkan dana melalui lembaga tersebut dapat 

mengetahui bahwa dana yang mereka sumbangkan tersalurkan dengan baik. 

“Kadang kalau itu berbentuk iklan, maka kami berikan rate diskon rate 

(harga), misalnya ketika ada penyerahan bantuan atau CSR dari 

perusahan-perusahaan swasta misalnya seperti BCA atau Mandiri 

biasanya kan memasang iklan satu halaman, khusus untuk gempa kami 

berikan rate khusus, misalnya harga 1 halaman 10 jt  itu bisa kami korting 

sampai 6jt, itu salah satu bentuk supaya masyarakat juga mengetahui dan 

terutama yang terpenting fundingnya (orang yang memberikan 

dana/bersedekah) mengetahui hal tersebut, bahwa sedekah mereka 

tersalurkan dengan baik” (Zul Hakim, 26 April 2019).  
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Selain itu juga Lombok Post juga memberi ruang pemberitaan untuk pihak-

pihak seperti LSM yang ingin memberikan solusi alternatif bagi masyarakat dan juga 

pemerintah terkait mengenai beragam bentuk Rumah Tahan Gempa (RTG) selain dari 

alternatif yang juga ditawarkan oleh pemerintah.  

“Ada LSM dari luar, dari pulau Jawa kalau tidak salah, dia datang untuk 

membangun rumah alternatif di Batukliyang, bentuk kerjasamanya apa? 

Dia kami berikan ruang untuk kami bantu publikasikan, dengan tujuan 

supaya masyarakat mengetahui alternatif rumah tahan gempa itu tidak 

hanya RISHA, RIKHA, tetapi ada juga rumah lain” (Zul Hakim, 26 April 

2019).  

Ini merupakan salah satu contoh pemberitaan di Lombok Post.Net mengenai 

penyediaan ruang pemberitaan terkait dengan alternatif RTG yang dapat dibangun oleh 

masyarakat yang menjadi korban dan saat ini masih tinggal di pengungsian. Karena 

banyak korban yang merasa tidak cocok dengan desain RTG yang ditawarkan oleh 

Gambar 7 berita kegiatan CSR bank BCA untuk 

korban gempa pada 26 November 2018 

Sumber : Lombokpost.net 



99 
 

 
 

pemerintah. Sehingga dalam hal ini media lokal berupaya menyajikan alternatif model 

RTG yang mungkin dapat lebih diterima dan sesuai dengan kenyaman masyarakat yang 

menjadi korban.  

 

Gambar 8 berita Domus sebagai salah satu alternatif RTG pada 26 Juni 2019 

Sumber : Lombokpost.net 

Tidak hanya menjalin relasi dengan perusahaan atau pun LSM untuk membantu 

percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Lombok Post sebagai salah satu media yang 

termasuk dalam jaringan Jawa Post National Network (JPNN) ini memanfaatkan 

jaringannya tersbeut juga untuk menyebarluaskan informasi terkait perkemangan 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang berjalan di NTB kepada masyarakat luas yang 

berada di luar wilayah NTB.  

Menurut Zul Hakim cara ini juga efektif untuk tetap memberikan pengaruh dan 

penekanan bagi pemerintah supaya tetap menaruh perhatiannya pada rehabilitasi dan 
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rekonstruksi yang ada di NTB. Ini menjadi salah satu strategi media lokal untuk dapat 

membuat masyarakat luas dan pemerintah tidak meninggalkan NTB terutama daerah-

daerah paling terdampak gempa.  

“Karena inilah bentuknya kan ketika kami mendorong perubahan dari 

pemberitaan, enaknya kami disini (Lombok Post) bukan hanya media 

lokal, kami disini market leader, kemudian kami kan berjejaring, digrup 

kami itu kan ada sekitar 160an koran ditambah lagi radio, tv, di Jawa post 

grup itu jadi setiap sore itu 5 berita terbaik pasti diambil sama daerah lain, 

kami kirim setiap sore itu. Yang relay itu banyak, kami tidak sendiri untuk 

mempersure pemerintah itu dan itu efektif” (Zul Hakim, 26 April 2019).  

“Apalagi kalau berita-berita gempa ini kan daerah lain itu ngambil dari 

kami. Dan sering sekali kita bikin liputan bareng, misalnya Jawa Post 

ngirim waratwan liputan kesini, dan tukeran, itu sering sekali. Dan terkait 

gempa ini kita sering sekali bikin liputan bareng. Kalau tidak seperti itu ya 

susah karean tidak akan ada yang mau memperdulikan kita. Cara kami 

digrup untuk memperluas persebaran informasi dan perkembangan terkait 

pasca bencana ini seperti itu” (Zul Hakim, 26 April 2019).  

Lombok Post memanfaatkan adanya jaringan tersebut untuk saling bertukar 

berita sehingga media lokal dari daerah lain pun akan dapat tetap memberitakan 

perkembangan rehabilitasi dan reknstruksi di NTB. Dan adanya program liputan 

bersama yang dilakukan oleh media-media yang tergabung dalam JPNN tentu 

bertujuan supaya para jurnalis dari daerah lain juga dapat mengetahui bagaimana 

sebenarnya kondisi sebenarnya di lapangan, beserta kondisi masyarakatnya dan 

bagaimana progres pembangunan kembali pasca gempa tersebut kepada masyarakat 

yang ada di daerahnya.   

4.2.2.2 Jalin Relasi oleh Suara NTB 

Dalam hal ini, Suara NTB menugaskan jurnalisnya untuk stay di kantor BPBD 

provinsi NTB hal ini guna untuk dapat mengakses informasi terkini terkait bagaimana 
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perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa Lombok. Dengan 

jalin relasi yang baik dengan pihak-pihak terkait yang berkompeten sehingga dapat 

memperoleh informasi yang tentunya relevan untuk disampaikan kepada masyarakat 

luas. Dengan tujuan supaya media bersama lembaga dan pihak terkait dapat menjalin 

hubungan yang dapat saling membantu dan menumbuhkan rasa saling percaya dan 

mendukung demi kelancaran jalannya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa.  

“Kami menugaskan khusus wartawan, sehingga wartawan itu bisa 

memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnya, baik dari pemerintah 

maupun dari masyarakat. Seperti di Badan Penanggulanagn Bencana 

Daerah, itu ada wartawan kami yang menempel disitu, sehingga dinamika 

dan perkembangan disitu dia pahami dan kuasai betul. Kami bersyukur 

juga karena teman-teman yang ada di BPDB itu juga mudah diajak 

kerjasama untuk memberikan kami informasi yang selengkap-

lengkapnya. Dengan informasi seperti itu, wartawan jadi memahami dan 

jadi memiliki pengetahuan, bahwa penanggulangan bencana itu 

penanganannya seperti itu” (Desak Raka A, 23 April 2019).  

Perlunya jalin relasi yang baik antara media dengan lembaga-lembaga terkait 

tentu dapat memberi pengetahuan dan pengalaman baru bagi jurnalis yang bertugas 

terkait bgaimana sebenarnya upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mengawal pasca 

bencana. Karena ketika media dengan lembaga dan pihak terkait memiliki hubungan 

yang baik maka akan tercipta rasa saling percaya sehingga mereka tidak akan berat 

untuk berbagi dan memberikan informasi lengkap mengenai data yang dibutuhkan dan 

perlu untuk diketahui khalayak luas.  

Ketika media rajin meliput dan blusukan ke daerah-daerah paling terdampak 

bersama dengan BPBD memantau dan meliput jalannya rehabilitasi dan rekonstruksi 

tentu pemberitaan media juga bisa menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi bagi 
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pemerintah dalam mengambil tindakan. Dan tentunya juga menjadi sumber informasi 

bagi masyarakat luas untuk bisa mengetahui perkembangan dalam proses rehabilitasi 

dan rekonstruksi.  

Selain itu, dalam hal ini Suara NTB menyediakan ruang diskusi dengan tema 

yang telah dipilih yang disesuaikan dengan permasalahan krusial yang tengah terjadi 

pasca gempa. Dan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang perlu dibenahi. 

Mengingat besarnya dampak akibat gempa tersebut terhadap pariwisata NTB. Dalam 

dikusi terbatas ini, Suara NTB mengusung tema “Mendorong Kebangkitan Pariwisata 

NTB pascabencana” yang bertujuan untuk membahas beragam permasalahan yang 

terjadi akibat gempa yang mengguncang Lombok-Sumbawa pada 2018 lalu. Karena 

dampak gempa ini sangat berpengaruh pada pariwisata NTB sehingga memerlukan 

adanya sinergitas dari pihak-pihak terkait untuk dapat segera merumuskan 

permasalahannya dan menghadirkan solusi yang tepat.  

Dalam diskusi terbatas ini, Suara NTB menghadirkan pihak-pihak yang 

berkaitan langsung dengan dunia pariwisata NTB. Seperti Kepala Dinas Pariwisata 

(Dispar), Ketua Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Ketua DPD Himpunan 

Pariwisata Indonesia (HPI) NTB, Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Ketua 

Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ketua Association of the 

Indonesia Tours and travel Agencies (Asita) NTB, Ketua Gabungan Industri Pariwisata 

(GIPI) provinsi NTB, kemudian perwakilan dari Poltekpar Lombok. Tidak hanya 

pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pariwisata NTB, tetapi juga dalam diskusi 
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terbatas tersebut, Suara NTB juga menghadirkan General Manager Garuda Indonesia 

Branch Office Lombok, serta Station Head Air Asia. Diskusi ini dipandu langsung oleh 

Pemimpin Redaksi (Pimred) Suara NTB selaku penyedia forum diskusi tersebut.  

“Bahkan menurut kami sektor unggulan yang dapat menggerakan 

ekonomi di NTB itu adalah sektor pariwisata. Nah, kami malah 

mengadakan diskusi terbatas, kami menghadirkan seluruh pelaku 

pariwisata, kepala dinas pariwisata, itu judul diskusinya adalah 

“pariwisata pasca gempa” jadi di suara NTB juga di redaksi ada program 

yang namanya diskusi terbatas yang temanya disesuaikan dengan isu yang 

sedang berkembang. Dan salah satu yang kami diskusikan itu adalah 

tentang pariwisata pasca gempa, kemiskinan pasca gempa, yang kami 

hadirkan itu wakil guubernur dan wakil kepala daerah yang lain, jadi 

bagaimana dampak gempa ini apakah memepngaruhi angka kemiskinan 

NTB pasca gempa. Karena ini memang kewenangan kepala daerah 

sehingga kami undang untuk berdiskusi. Sehingga kami berharap yang 

hadir di diskusi tersebut adalah para pemangku kebijakan sehingga pada 

diskusi tersebut dapat melahirkan keputusan” (Desak Raka A, 23 April 

2019). 

Diskusi terbatas ini bertujuan untuk dapat saling memberikan masukan antar 

para pelaku pariwisata dan pemerintah karena banyaknya hotel yang mengalami 

kerusakan, kemudian juga sepinya wisatawan yang datang berkunjung pada masa-masa 

awal setelah Lombok diguncang gempa. Bahkan pada kala itu mengakibatkan 

banyaknya PHK terhadap karyawan hotel karena pemasukan yang hampir tidak ada 

beberapa saat setelah gempa. Dan tentu hal ini perlu dicarikan solusinya, dan disinilah 

Suara NTB menyediakan ruang bagi para pelaku pariwisata dan pemerintah untuk 

dapat sama-sama mengungkapkan berbagai persoalan yang menyangkut pariwisata 

sehingga dapat saling bekerjasama mencari solusi terkait bagaimana kebijakan kedepan 

yang perlu dilakukan yang tentunya dapat sesuai dengan situasi dan kondisi NTB pasca 

gempa ini.  
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Gambar 9 diskusi terbatas Suara NTB yang membahas pariwisata pasca gempa pada 11 

Maret 2019 

Sumber : Suarantb.com 

 

Tidak hanya mengadakan diskusi terbatas trekait rehabilitasi dan rekonstruksi 

yang berfokus untuk menata kembali pariwisata NTB pasca gempa, tetapi Suara NTB 

juga mengadakan diskusi terbatas untuk membahas permasalahan mengenai langkah 

penanganan bencana Gempa yang berjalan di pulau Sumbawa. Karena melihat 

perbandingan yang cukup signifikan antara penanganan bencana gempa di daerah NTB 

yang lain seperti pulau Lombok, namun penanganan bencana gempa di pulau Sumbawa 

dinilai lambat karena diakibatkan oleh berbagai faktor seperti masih minimnya 

pengalaman mengenai bagaimana seharusnya penanganan bencana gempa yang dapat 

dilakukan. Sehingga dalam hal ini Suara NTB kembali menyediakan ruang diskusi 
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untuk pihak-pihak terkait guna untuk mengevaluasi dan mempercepat jalannya 

penanganan pasca gempa di pualau Sumbawa, termasuk pendirian RTG yang 

mengalami banyak hambatan karena pencairan dana yang dinilai ribet dan juga 

ketersediaan bahan baku pendirian RTG seperti Risha, Rika dan Riko.  

Dalam diskusi terbatas yang juga dilaksanakan oleh Suara NTB bekerjasama 

dengan Diskominfo Pemkab Sumbawa ini mengusung tema “Strategi penanganan 

bencana gempa bumi di kabupaten Sumbawa” ini Suara NTB menginisiasi untuk 

mempertemukan langsung pihak-pihak bersangkutan mulai dari Gubernur NTB, 

Bupati Sumbawa, Anggota DPRD Dapil V Sumbawa, Ketua DPRD Sumbawa, 

Pimpinan OPD lingkup pemprov NTB dan kabupaten Sumbawa. Diskusi terbatas 

tersebut juga dipandu langsung oleh Pimred Suara NTB. Ini dilaksanakan guna untuk 

dapat mengidentifikasi persoalan apa saja yang dihadapi yang justru menghambat 

jalannya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa, sehingga permaslahan tersebut 

dapat cepat ditangai dan dicarikan solusi.  
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Gambar 10 berita diskusi terbatas Suara NTB yang membahas penanganan bencana gempa 

pada 22 Oktober 2018 

Sumber : Suarantb.com 

 

4.2.3 Pemberitaan Setelah Bencana Gempa Lombok di Media Lokal 

4.2.3.1 Penyajian Jurnalisme Optimis Untuk Lombok Bangkit 

 Dalam praktek jurnalisme bencana di Indonesia, masih banyak praktik yang 

mendatangkan kritik Karena dinilai terlalu banyak mengkesploitasi kesedihan para 

korban untuk dapat menarik simpati dan empati khalayak, terlebih ketika masih dalam 

status tanggap darurat. Dan setelah memasuki masa recovery tentu disini media dalam 

menjalankan praktik jurnalisme bencana harus mampu memahami kondisi masyarakat 

yang masih terpuruk akibat bencana yang terjadi. Sehingga disini media dituntut untuk 

mampu menyajikan informasi yang mengandung nilai-nilai yang dapat membuat 

masyarakat menjadi optimis kembali.  
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Sirtu selaku ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram menyebutkan 

bahwa peran optimis yang dihadirkan oleh media lokal di Lombok ketika terjadi 

bencana gempa Lombok ini dapat dilihat melalui pemberitaan dan juga pengaplikasian 

peran yang mereka jalankan.  

“Optimis dalam artian, media kan membangun optimisme ini sebagai 

media kontrol, rata-rata media mainstream bukan tidak optimis dalam 

upaya percepatan pembangunan tapi media selalu lebih banyak berperan 

sebagai media kontrol. Jadi misalnya, apa yang kurang dari pemberitaan 

atau pantauan pemerintah maka itu yang akan lebih disoroti. Jadi bukan 

membuat orang menjadi pesimis tapi justru lebih memerankan diri sebagai 

media kontrol” (Sirtu, 30 April 2019).  

 Penyajian nilai optimis yang dilakukan oleh media lokal bukan hanya terkait 

dengan kontrol sosial yang dijalankan tetapi juga dapat dilihat melalui pemberitaan 

yang juga banyak memuat mengenai bagaimana komitmen pemerintah yang tetap 

optimis untuk berupaya tetap membantu Lombok bangkit dari kecemasan dan 

keterpurukan pasca bencana. Karena ketika masyarakat membaca berita tersebut, akan 

dapat memberikan nilai optimis juga tentunya bagi mereka karena mereka dapat 

mengetahui bahwa mereka tidak berjuang sendirian untuk menata kembali kehidupan 

mereka pasca gempa ini. Dan mereka akan tetap terus didampingi oleh pemerintah 

maupun media lokal hingga mereka yang menjadi korban dapat memperoleh haknya 

secara adil.  

“Optimisme mungkin ada beberapa judul itu dapat dilihat judul dan isi 

pemberitaan juga banyak yang optimis karena banyaknya statement dari 

pemerintah, misalnya gubernur ini bupati bilang “kita optimis” artinya 

secara media lokal itu juga mereka sadar bahwa NTB harus bangkit dari 

ini. Dan banyak juga konten-konten beritanya banyak yang mengajak 

masyarakat untuk bangkit” (Sirtu, 30 April 2019).  
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Media lokal menyajikan nilai-nilai pemberitaan yang dapat membangkitkan 

kembali semangat dan harapan para korban. Menyajikan pemberitaan dengan kalimat 

yang baik, dengan penyusunan kalimat yang tentunya tidak melukai perasaan korban. 

Desak Raka mengakui bahwa Suara NTB dalam menyajikan pemberitaan setelah 

bencana ini justru menjadi harus lebih berhati-hati terutama dalam pemilihan kata 

untuk menuliskan berita. Hal tersebut harus benar-benar diperhatikan karena dalam 

kondisi setelah terjadi bencana ini psikis masyarakat juga masih mengalami trauma 

sehingga pemberitaan yang disajikan oleh media jangan sampai justru semakin 

membuat masyarakat menjadi cemas dan seolah tidak memiliki harapan. Disini media 

berkewajiban menyampaikan hal-hal positif ditengah banyak juga persoalan yang hadir 

dalam proses recovery setelah bencana terjadi.  

“Kami berusaha di Suara NTB itu menghadirkan optimisme, 

menghadirkan harapan, karena salah satu fungsi media itu media tidak 

boleh menghadirkan kecemasan dan pesimisme menurut kami (Suara 

NTB), jadi judul-judul kami tidak ada yang seperti itu. Di Suara NTB ini 

kami berusaha menghindari eksploitasi berlebihan terkait bencana (seperti 

kesedihan, kematian), kalau pun ada berita kesedihan disitu tapi kami 

berusaha menulis atau mengekspresikan kesedihan itu dengan diksi-diksi 

yang tidak membuat orang kehilangan harapan untuk kedepan” (Desak 

Raka A, 23 April 2019).  

 Contoh pemberitaan di Suara NTB yang ingin menghadirkan nilai optimis bagi 

para korban, bahwa mereka tidak sendirian serta banyak pihak yang peduli dan 

membantu dalam mengupayakan “Lombok bangkit”:  
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Upaya untuk membuat masyarakat yang menjadi korban untuk tetap optimis 

merupakan tugas yang dapat dijalankan media melalui penyajian informasi yang 

dikemas dengan bahasa yang dapat membuat masyarakat tidak kehilangan harapan. 

Dan sajian informasi mengenai hal-hal positif dan inspiratif yang dapat dilakukan 

 

 

Gambar 11 pemberitaan yang menyajikan jurnlisme optimis pada      

23 Agustus 2018, 2 Oktober 2018, 22 Februari 2019 dan 9 April 2019 

Sumber : Suarantb.com 
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masyarakat di pengungsian juga merupakan upaya yang dilakukan media untuk 

membuat masyarakat tidak terus-terusan meratapi keadaan. 

Selain itu, jurnalisme optimis yang disajikan oleh Lombok Post yang mengajak 

masyarakat untuk bisa lebih berhati-hati dalam menerima informasi terutama mengenai 

bencana karena maraknya informasi hoax yang beredar di tengah masyarakat yang 

sedang berupaya untuk menata kembali kehidupan ke depan setelah terjadinya 

bencana. Dalam hal ini, Lombok Post beserta pemerintah berupaya untuk menyadarka 

masyarakat bahwa informasi yang harus diterima harus melalui situs dan lemabaga 

resmi yang kompeten. Hal ini tentu bertujuan untuk dapat membantu mengurangi 

kecemasan masyarakat yang menjadi korban karena banyaknya informasi hoax yang 

beredar, yang justru semakin membuat masyarakat menjadi semakin cemas dan resah. 

Media lokal melalui pemberitaannya berupaya membuat masyarakat untuk 

tidak kehilangan harapan, walaupun masih harus tinggal di pengungsian tetapi masih 

ada banyak hal juga yang dapat dilakukan sehingga tidak hanya bergantung pada 

bantuan dari pemerintah yang juga penyalurannya mengalami beberapa kendala. 

Banyak juga hal-hal positif yang dapat juga dikatakan sebagai trauma healing. Seperti 

beberapa berita Lombok Post berikut ini:  
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Gambar 12 pemberitaan yang menyajikan jurnalsime optimis pada 23 dan 24 Agustus 2018 

Sumber : Lombok Post 

 

Terlihat bahwa media lokal baik Lombok Post maupun suara NTB berupaya 

menghadirkan pemberitaan yang dapat membantu Lombok untuk segera bangkit dan 

membuat masyarakat yang menjadi korban tetap optimis dan memiliki harapan, bahwa 

mereka tidak sendirian. Hingga berbagai elemen baik LSM, pemerintah maupun swasta 

pun tetap mengutamakan dan berupaya memberi kemudahan bagi pihak-pihak yang 

hendak menyalurkan bantuan untuk Lombok bangkit. Baik itu bantuan berupa materi 
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atau pun pihak-pihak yang datang membawa solusi alternatif yang dapat diterapkan 

untuk mempercepat pemulihan pasca gempa Lombok ini.  

4.2.3.2 Kontrol Sosial oleh Media Lokal 

Dalam hal ini peran kontrol sosial yang dijalankan oleh media lokal berfungsi 

sebagai pengawal yang membantu pemerintah untuk mengawasi jalannya rehabilitasi 

dan rekonstruksi, serta menjadi pendamping bagi masyarakat yang menjadi korban 

untuk dapat membantu mereka menyuarakan segala persoalan yang dihadapi untuk 

dapat memperoleh haknya secara adil. Kontrol sosial dalam mengawal jalannya 

rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi hal yang penting untuk dapat dijalankan secara 

baik dan maksimal.  

Mengingat banyaknya permasalahan yang bermunculan pada masa rehabilitasi 

dan rekonstruksi ini, media lokal pun harus mampu mengawal isu yang mungkin justru 

luput dari pengamatan dan pengawasan pemerintah dan pihak-pihak terkait. Dalam 

pengawalan terhadap kasus bencana, justru yang perlu diperhatikan oleh media tidak 

hanya melulu soal isu besar seperti korupsi maupun permasalahan pencairan dana yang 

lainnya, namun juga isu mengenail hal-hal kecil yang rentan diabaikan dan luput dari 

perhatian publik dan pemerintah yang mana hal tersebut justru rentan menjadi 

permasalahan besar yang juga cukup berarti.  

Permasalahan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya terkait 

dengan oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang merenggut hak masyarakat yang 

menjadi korban dengan adanya beberapa kasus korupsi dana gempa. Akan tetapi juga 
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berbagai permasalahan lain terkait dengan kendala apa saja yang menghambat jalannya 

rehabilitasi dan rekonsstruksi. Baik itu yang berhubungan dengan jumlah faislitator 

yang kurang, keruwetan proses pencairan dana, kemudian permasalahan mengenai 

bahan untuk pembuatan RTG yang juga mengalami keterbatasan serta adanya 

permasalahan menegnai kenaikan harga bahan bangunan yang terjadi pada masa 

rehabilitasi dan rekonstruksi ini Dimana permaslahan tersebut justru dapat 

menghambat jalannya rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga banyak masyarakat yang 

bahkan sampai saat ini masih berada di tenda pengungsian. Dalam hal ini kedua media 

ini juga mencoba untuk menyoroti permasalahan yang memang membutuhkan 

perhatian dan penanganan segera, dari pihak-pihak terkait sebagai pemangku 

kebijakan. 

“Karena ini persoalan nasib banyak orang dan ini menyangkut 

kemanusiaan juga, jadi ketika media lokal lengah misalnya tidak 

menyoroti lagi, maka banyak persoalan di lapangan yang terabaikan, tetapi 

ketika media lokal terus menyoroti ini dan menjadikannya isu utama, maka 

pemerintah akan berupaya mempercepat-mempercepat terus. Jadi media 

pengawas/kontrol ini lah yang diperankan oleh media lokal dan saya pikir 

selama ini sudah banyak yang dilakukan oleh media lokal dalam hal ini, 

dan karena isu gempa masih tetap menjadi isu utama di NTB dibeberapa 

media lokal” (Sirtu, 30 April 2019).   

Optimalisasi kontrol sosial yang dilakukan oleh media lokal tentu saja dapat 

membantu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi karena berbagai permasalahan 

tentu akan disosroti sehingga pemerintah dapat segera mengambil langkah tepat untuk 

mengatasi hal tersebut. Bahkan ketika ada kunjungan dari para pejabat-pejabat Negara 

seperti presiden hingga menteri, kedua media lokal ini selalu berupaya untuk 

mengingatkan supaya mereka tidak melupakan korban gempa Lombok yang bahkan 
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hingga saat ini masih berada di pengungsian. Dan hal ini juga dilaukan guna mendesak 

pemerintah supaya dapat bertindak tegas dan mempercepat proses rehabilitasi dan 

rekonstruksi.  

Zul Hakim menegaskan bahwa sudah memang kewajiban media lokal untuk 

melakukan kontrol sosial terlebih lagi jika ada tragedi kemanusiaan seperti bencana, 

jika bukan media yang mendorong pemerintah untuk bertindak cepat dan tegas maka 

siapa lagi. Karena dengan begitu, ketika berbagai permasalahan ini diberitakan secara 

terus menerus akan membuat pemerintah untuk tetap memperhatikan berbagai 

persoalan mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi ini, dan segera memikirkan 

bagaimana solusinya.  

“Tugas kami sebagai media itu agar jalannya kebijakan pemerintahan ini 

tidak menyimpang. Fungsi kontroling itu kami gunakan, ya bentuknya 

seperti itu tadi, semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu 

kami upayakan untuk harus kami dampingi, kami soroti, kami beritakan, 

supaya masyarakat tau bahwa pemerintah sudah lakukan seperti ini” (Zul 

Hakim, 26 April 2019).  

Pentignya kontrol sosial yang harus dijalankan dengan baik oleh media setelah 

terjadi bencana pun di akui Desak Raka sebagai upaya media untuk membantu 

pemerintah mengontrol jalannya rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga perlu untuk 

disampaikan kepada khalyak sudah sejauh mana perkembangan rehabilitasi dan 

rekonstruksi ini agar masyrakat luas juga mengetahui bahwa pemerintah sedang 

berupaya maksimal dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini.  

“Kalau pun kami melakukan kontrol sosial, kami sangat berhati-hati, basis 

kami itu harus betul-betul data yang bisa kami pertanggung jawabkan. 

Memang itu lah sosial kontrol yang kami lakukan. Harapan kami memang 
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bahwa kondisi di lapangan, keinginan masyarakat, aspirasi masyarakat ini 

dapat tersampaikan kepada semua pihak khususnya pemerintah. Sehingga 

pemerintah segera mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah 

tersebut” (Desak Raka A, 23 April 2019).  

Dari pemberitaan-pemberitaan ini kedua media lokal tersebut berupaya 

menyoroti beragam permasalahan rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih bergulir 

hingga saat ini. Bahkan masih banyaknya pengungsi yang justru masih harus tinggal di 

pengungsian karena mereka belum tersentuh bantuan untuk pendirian RTG.  Kedua 

media lokal ini berupaya mengingatkan pemerintah, sepeti ketika Jokowi datang untuk 

melakukan blusukan memantau perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Disini media lokal berupaya memunculkan kembali isu mengenai masih adanya 

permasalahan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi, bahwa daerah yang didatangi 

presiden tersebut termasuk salah satu daerah dengan keruskaan yang cukup parah di 

kota Mataram. Dan dengan pemunculan isu ini ke permukaan, tentu saja media 

berharap agar pemerintah melihat dan segera mengambil tindakan untuk dapat 

mengidentifikasi faktor apa saja yang menghambat jalannya rehabilitasi dan 

rekonstruksi ini, sehingga pemerintah dapat segera mengatasinya.  

“Contoh misalnya, ketika Jokowi datang ke Pengempel, itu daerah di dekat 

LCC, dan untuk wilayah Mataram itu merupakan daerah terdampak 

gempa. Supaya orang ingat bahwa itu daerah terdampak gempa, maka 

kami buatkan berita yang bisa membuat orang ingat, contohnya hasilnya 

seperti apa? Maka kami uji, walaupun Jokowi sudah datang kesana dia 

akan menang atau tidak didaerah tersebut. Kami berupaya untuk 

mengaitkan. Disatu sisi, isu besar terkait politiknya dapat, dan disis yang 

lain orang menjadi kembali ingat soal gempa” (Zul Hakim, 26 April 2019).  

 Dalam beberapa kasus yang dinilai justru dapat menghambat jalannya 

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa ini juga tidak hanya terkendala kenaikan 
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harga batu bata yang sempat terjadi hingga perlunya pemerintah mengambil tindakan 

untuk mengeluarkan wewenang guna menertibkan para pedagang yang justru 

ditakutkan memanfaatkan keadaan untuk memperoleh keuntungan. Hingga gubernur 

NTB pun menandatangani surat usulan penambahan kuota semen dikarenakan 

terjadinya kelangkaan semen di beberapa bulan tekahir ini karena semakin tingginya 

kebutuhan semen untuk memeprcepat pembangunan rumah korban gempa dan juga 

infrastruktur lainnya yang mengalami kerusakan akibat gempa satu tahun yang lalu. 

 Akibat adanya kelangkaan semen ini dan untuk mengantisipasi distributor 

ataupun pedagang eceran yang bisa saja memanfaatkan keadaan sehingga dinas 

perdagangan bersama dengan Polda NTB pun melakukan operasi pasar guna untuk 

mengantisipasi kenaikan harga dan permainan harga semen akibat semakin tingginya 

kebutuhan saat ini. Dan operasi pasar ini tertap berlanjut dengan tujuan supaya dinas 

pedagangan dapat memantau dan berupaya untuk menormalkan kembali harga semen. 

Dan gelaran operasi pasar yang juga di damping oleh Polda NTB ini bertujuan untuk 

memantau aliran semen dari distributor hingga para pengecer dan apabila masih terjadi 

permainan harga akibat kelangkaan semen ini, maka pihak kepolisian Polda NTB yang 

dapat menegakkan hukum pun dapat memberikan sanksi administrasi bagi oknum-

oknum yang memanfaatkan situasi untuk meraih keuntungan namun justru 

menghambat jalannya rekonstruksi pembangunan pasca gempa.  
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Seperti beberapa pemberitaan yang disajikan oleh Suara NTB dan Lombok Post 

terkait berbagai permasalahan yang menjadi perhatian dan memerlukan pengawalan 

media lokal, diantaranya:  
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Gambar 13 isu-isu dalam kontrol sosial yang dilakukan media lokal pada 9 Agustus, 4 

September 2018, 6 Agustus 2019, 21 September 2019, 1 Oktober 2019, 10 Oktober, 18 

Oktober 2019,  1 November 2019, 7 November 2019, 20 November 2019 

Sumber : Lombokpost.net dan Suarantb.com 

 

4.2.4 Arah Pemberitaan Media Lokal Pasca Bencana Gempa Lombok 

 Pemberitaan pasca bencana gempa Lombok dalam hal ini tidak melulu 

mengenai tuntutan kepada pemerintah supaya dapat menjalankan perannya secara 

maksimal dalam penanganan pasca bencana ini. Akan tetapi juga pentingnya 

membangun kesadaran masyarakat. Tentu saja dengan ttujuan untuk menjadikan 

masyarakat yang menjadi korban untuk bisa lebih aktif bersuara dan mengawasi 

permasalahan apa saja yang mereka hadapi pasca bencana ini, terutama para korban 

yang saat ini belum memperoleh haknya untuk memiliki RTG seperti yang dijanjikan 

oleh pemerintah. 
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Permasalahan mengenai hal ini bisa saja terjadi tidak hanya karena kelalaian 

pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam mengawasi beragam persoalan yang 

dihadapi para korban, tetapi juga ketidakpahaman masyarakat ataupun juga 

ketidakberanian masyarakat untuk mengungkap ataupun melaporkan apa yang 

sebenarnya terjadi dan menjadi penghambat. Oleh karena itu disinilah perlunya media 

menjadi pendamping bagi masyarkat untuk dapat menyuarakan apa yang sebenarnya 

mereka hadapi. Dalam hal ini tentu saja media juga memiliki peran untuk dapat 

membantu pemerintah untuk megawasi berbagai persoalan di lapangan yang mungkin 

luput dari perhatian mereka.  

 Seperti kasus mengenai aplikator RTG yang kabur membawa dana untuk 

pendirian RTG yang telah dicairkan pemerintah dengan meninggalkan permasalahan 

belum dibangunnya 64 RTG di Sumbawa yang tentu saja menjadi permasalahan serius 

karena menyangkut hak masyarakat yang menjadi korban. Dalam hal ini pemberitaan 

terbaru yang disajikan oleh Suara NTB menyajikan kritik bahwa masih kurang aktifnya 

pengawasan yang dilakukan oleh BPBD kabupaten Sumbawa sehingga Aplikator 

tersebut dapat kabur begitu saja membawa dana yang seharusnya digunakan untuk 

mendirikan RTG korban gempa.  

 Selain menyajikan informasi mengenai tindakan lanjutan yang dilakukan oleh 

BPBD dan juga pemerintah daerah terkait bagaimana penanganan persoalan tersebut, 

Suara NTB juga berupaya menyajikan berita berkelanjutan dengan mengkonfirmasi 

permasalahan kaburnya Aplikator tersebut kepada pihak kepolisian, dalam hal ini 
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Polda NTB karena kasus tersebut sudah memasuki ranah pidana. Karena jika dibiarkan 

ini bisa menjadi permasalahan yang justru menghambat jalannya rehabilitasi dan 

rekonstruki pasca gempa. Seperti pemberitaan yang disajikan Suara NTB berikut ini:    

 

 

 

 

 

 

Melalui pemberitaan tersebut, Suara NTB berupaya untuk menyajikan informasi 

yang dapat membangun kesadaran masyarakat yang menjadi korban. Suara NTB 

berupaya menyajikan pemberitaan dengan bahasa atau pemilihan kata yang mengarah 

pada upaya untuk menyadarkan masyarakat, yang didukung juga konfirmasi dan 

pernyataan oleh pihak-pihak bersangkutan lainnya seperti pemerintah atau pun pihak 

Gambar 14 arah pemberitaan Suara NTB yang berupaya menyadarkan 

masyarakat untuk lebih aktif dan berani bersuara pada 19 September 2019 

Sumber : Suarantb.com 
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kepolisian yang memiliki wewenang dalam mendampingi masyarakat dalam 

menyelesaikan kasu dan permasalahan yang terjadi. Sehingga masyarakat tidak perlu 

takut untuk segera melapor apabila menemukan hal-hal menyimpang yang dilakukan 

oleh Pokmas atau pun fasilitator yang seharusnya mendampingi mereka dalam 

melaksanakan rehab dan rekons. Suara NTB berupaya menyadarkan masyarakat, 

bahwa dalam kasus ini, tidak hanya pemerintah dan pihak terkait yang dapat menangani 

hukum saja yang harus bekerja dalam meminimalisir faktor-faktor yang dapat 

menghambat jalannya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa ini, akan tetapi 

kesadaran masyarakat yang menjadi korban juga merupakan hal yang penting.  

 Suara NTB ingin membuat masyarakat ke depannya memiliki inisatif dan 

kesadaran untuk bersama-sama dengan pemerintah mengawasi jalannya rehabilitasi 

dan rekonstruksi guna percepatan mereka untuk dapat memperoleh haknya dan juga 

dapat hidup dengan layak seperti sebelum terjadiya bencana gempa. Serta tujuan 

jangka panjangnya tentu saja untuk dapat berupaya meminimalisir risiko dan dampak 

yang bisa jadi semakin besar yang dapat diakibatkan oleh bencana apabila mereka yang 

menjadi korban lalai dalam melakukan pengawasan atas hak yang seharusnya bisa 

mereka peroleh dengan adil Karena hal ini juga menyangkut hidup mereka ke 

depannya.  

Tidak hanya pentingnya membangun kesadaran masyarakat untuk lebih 

tanggap terhadap bencana. Tetapi dalam hal ini, Lombok Post melalui pemberitaannya 
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juga berupaya untuk menyadarkan pemerintah supaya dapat lebih fokus menaruh 

perhatian pada maksimalisasi upaya-upaya mitigasi bencana untuk dapat mengurangi 

risiko dampak bencana dikemudian hari, terlebih lagi dengan poisi Lombok yang 

berada di jalur gempa aktif.  

Selain menyajikan pemberitaan yang memberikan semangat untuk bangkit, 

Lombok Post menyajikan jurnalisme optimis ini juga melalui peringatan yang 

dihadirkan sebagai tujuan supaya masyarakat dan pemerintah memiliki kesadaran 

bahwa Lombok sebagai salah satu daerah dengan potensi gempa masih mengintai dan 

bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Dan hal ini lah yang ingin dibangun oleh Lombok Post 

supaya kedepannya NTB khususnya Lombok dapat meminimalisir risiko dan dampak 

bencana karena melalui pengalaman yang dimiliki dan dengan menjadikan pengamatan 

para ahli sebagai acuan untuk dapat mempelajari sejarah maupun potensi kegempaan 

yang bisa saja terjadi lagi di Lombok.  

 “Kami tidak memiliki niat menkaut-nakuti, bahasa pemberitaan pun kami 

kemas untuk membangun kewaspadaan, supaya masyarakat optimis dan 

aware, supaya msyarakat mengetahui bahwa mereka tinggal didaerah 

yang rawan bencana. Tapi kami yakin bahwa dengan kami membangun, 

dengan kami mengabarkan bahwa bagaimana rawannya potensi bencana 

disini, kami bukan menakut-nakuti. Kami hanya ingin membangun 

kewaspadaan” (Zul Hakim, 26 April 2019).  

 Berikut ini merupakan contoh pemberitaan Lombok Post yang 

mengarahkan pada upaya untuk menyadarkan pemerintah supaya ke 

depannya lebih serius lagi untuk memaksimalkan upaya-upaya mitigasi 

bencana di NBT.  
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Gambar 15 arah pemberitaan Lombok Post yang menyoroti lemahnya mitigasi bencana di 

NTB pada 2 Januari 2019 dan 22 Juli 2019 

Sumber : Lombokpost.net 

Dalam pemberitaan tersebut terlihat bahwa bagaimana Lombok Post ingin 

pemerintah menaruh perhatian serius pada upaya optimalisasi penanganan dan mitigasi 

bencana karena hal ini dirasa menjadi permasalahan darurat yang harus segera 

dirumuskan dan diciptakan kebijakan yang sesuai dengan kondisi NTB. Tentu hal ini 

guna untuk dapat mengurangi risiko dan dampak bencana ke depannya, sehingga 

pemerintah dituntut untuk dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat dan dapat belajar 

dari bencana yang sudah pernah terjadi guna untuk penanganan dan mitigasi bencana 

yang lebih baik kedepannya. Oleh karena itu pemerintah sebagai pemangku kebijakan 

diharapkan dapat menentukan kebijakan yang tepat yang dapat dilakukan untuk sama-
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sama belajar dengan masyarakat setempat mengenai bagaimana penanganan dan 

mitigasi bencana yang lebih baik ke depannya.  

4.3 Diskusi dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa kasus bencana yang pernah terjadi 

di Indonesia, dalam penelitian-penelitian terdahulu yang berfokus untuk menyoroti 

praktek jurnalisme bencana di Indonesia yang masih menuai baeragam kritik. Salah 

satunya adalah kecenderungan media yang dinilai hanya antusias untuk meliput 

peristiwa bencana ketika awal bencana tersebut terjadi, namun ketika ada bencana lain 

yang terjadi fokus pemberitaan media akan cenderung mengarah pada pemberitaan 

mengenai bencana yang baru terjadi tersebut dan terkesan meninggalkan daerah awal 

tempat terjadinya bencana, terutama pada parktek jurnalisme media nasional. Sehingga 

isu-isu mengenai perkembangan pemulihan di lokasi bencana awal akan tergeser oleh 

isu-isu yang dinilai media lebih menarik dan dapat memikat perhatian khalayaknya 

(Sanusi, 2018). 

Padahal pada masa pasca bencana ini, media massa memiliki kewajiban untuk 

Dapat menyajikan informasi terkait kampanye bangkit kembali pasca bencana, yang 

dapat juga menyangkut rehabilitasi sosial, ekonomi, pembangunan kembali kerusakan 

didaerah bencana hingga menyajikan pemberitaan terkait pemberian bantuan rumah 

kepada korban dan kontrol batuan untuk para korban (Nazaruddin, 2007).  

Oleh karena itu, dalam hal ini fokus penelitian lebih kepada media lokal karena 

seperti yang disebutkan oleh Hermawan (2010) media lokal dituntut untuk dapat tetap 
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menyajikan konteks yang lebih spesifik terkait daerahnya yang masih dalam pemulihan 

dan perbaikan pasca bencana. Karena media lokal memiliki tanggung jawab untuk 

meneruskan pengawasan terhadap kebijakan pemeritah dalam proses pemulihan 

tersebut. Hingga penanganan bencana yang bertahap pun mencapai titik akhir, yang 

ditandai dengan masyarakat yang menjadi korban telah memperoleh haknya secara adil 

dan kondisi daerah terdampak beserta lingkungan sosial masyarakat di daerah tersebut 

dapat berjalan normal kembali seperti saat sebelum terjadinya bencana. Karena seperti 

yang dikemukakakan oleh Bambang bahwa apabila masyarakat yang menjadi korban 

bencana belum memperoleh semua haknya, maka media massa dinilai belum mampu 

menjalankan peran kontrolnya secara optimal, karena media massa juga memiliki 

tanggung jawab untuk tetap mengawasi dan mengontrol jalannya recovery pasca 

bencana (Bambang, 2007 hal. 409-410). 

 Media dituntut untuk dapat konsisten dalam mengawal fase-fase bencana, tidak 

terkecuali fase pasca bencana. Pada  masa pasca bencana ini diperlukan adanya 

orientasi khusus media yang mengarah hingga pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi 

sehingga kejadian-kejadian yang dapat menghambat proses pembangunan kembali 

daerah terdampak bencana dapat diminimalisir karena aktifnya media dalam 

menjalankan peran kontrolnya. Bahkan Hermawan (dalam Nazarudin, 2007) 

menyebutkan apabila orientasi media dapat mengarah pada rehabilitasi dan 

rekonstruksi pasca bencana, maka pemberitaan yang disajikan diharapkan dapat 

berkesinambungan sehingga berbagai persoalan dapat tetap terpantau dan apabila 
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media mampu mengidentifikasi suatu masalah dan itu terus menerus diberitakan maka 

pemerintah selaku pemangku kebijakan pun dapat segera mengambil tindakan untuk 

segera menangani permasalahan tersebut.  

Pada masa pasca bencana, media memiliki kewajiban untuk dapat mengabarkan 

segala permasalahan yang timbul akibat dari bencana yang terjadi. Karena pada fase 

setelah bencana terjadi ini dinilai rentan menimbulkan bencana baru yang bahkan bisa 

jadi lebih berbahaya dari bencana awal (Arif, 2007). Bencana baru yang dimaksudkan 

disini adalah rentan terjadinya korupsi dana bantuan yang seharusnya digunakan untuk 

menangani korban gempa yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin 

memanfaatkan keadaan. Apabila hal ini terjadi tentu saja akan dapat menghambat 

jalannya pemulihan pasca bencana yang jika dibiarkan justru dapat menyebabkan 

masyarakat yang terlalu lama di pengungsian justru mengalami berbagai permasalahan 

sosial dan ekonomi, serta tidak menutup kemungkinan juga para korban terserang 

penyakit, dimana  hal ini yang justru akan menyebabkan bencana baru yang justru dapat 

menambah dampak dari bencana awal.  

Hal ini menarik perhatian peneliti untuk dapat melihat bagaimana Lombok Post 

dan Suara NTB turut berkontribusi mengawal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 

gempa ini. Bagaimana kedua media lokal ini menjalankan peran pengawalannya 

melalui kontrol sosial yang dijalankan untuk meminimalisir kemungkin dampak 

bencana yang lebih besar. Seperti yang dijelaskan Yusuf (2011) bahwa media lokal 

memiliki peran untuk melakukan pengawasan terkait berbagai kebijakan dan juga 
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permasalahan sosial yang terjadi di daerahnya. Kemudian juga mengawal rehabilitasi 

dan rekonstruksi dengan menerapkan jurnalisme optimis untuk menyuarakan 

kampanye “Lombok Bangkit”, serta menyajikan informasi yang dapat memberikan 

edukasi mengenai mitigasi bencana kepada khalayaknya.  

Berdasarkan data yang telah peneliti peroleh baik itu melalui wawancara 

mendalam dengan informan maupun data dokumentasi pemberitaan oleh kedua media 

lokal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini kedua media lokal tersebut 

masih tetap aktif memberitakan segala persoalan dan perkembangan rehabilitasi dan 

rekonstruksi pasca gempa Lombok. Karena komitmen kedua media lokal tersebut akan 

tetap mengawal jalannya rehabilitasi dan rekonstruksi dengan berupaya menjalankan 

fungsi kontrolnya secara baik dengan menyajikan pemberitaan yang dihimpun dari 

berbagai sisi, untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin saja luput dari pantauan 

pemerintah dan pihak terkait. 

4.3.1 Kebijakan Redaksi Media Lokal Pasca Bencana 

A. Kebijakan Pemberitaan  

Menyangkut kebijakan mengenai pemberitaan, Lombok Post dan Suara NTB 

sama-sama menerapkan kebijakan untuk mewajibkan setiap jurnalisnya untuk saling 

bersinergi dalam upaya peliputan isu-isu yang menyangkut mengenai rehabilitasi dan 

rekonstruksi. Karena pemberitaan mengenai rehabiitasi dan rekonstruksi ini perlu 

dilakukan secara menyeluruh dan dari berbagai sisi sehingga pemberitaannya dapat 
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dikatakan seimbang (cover both sides). Karena harus meyediakan ruang setara bagi 

berbagai pihak yang bersangkutan, tidak terkecuali masyarakat yang menjadi korban.  

 Penugasan mengenai peliputan isu yang menyangkut rahabilitasi dan 

rekonstruksi ini tidak hanya diwajibkan kepada jurnalis yang wilayah liputannya 

berada di daerah paling terdampak bencana saja, tetapi juga semua jurnalis, apabila di 

wilayah liputan mereka terdapat isu yang menyangkut rehabilitasi dan rekonstruksi 

maka itu harus diutamakan. Bahkan kedua media ini mengupayakan bagaimana supaya 

isu mengenai perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi ini harus ada di pemberitaan 

mereka setiap harinya. 

Dari hasil wawancara peneliti dengan redaktur pelaksana Lombok Post dan 

Suara NTB, diakuinya bahwa dalam peliputan kasus mengenai rehabilitasi dan 

rekonstruksi ini semua tim redaksi harus all out dan saling bekerjasama. Karena 

kebijakan redaksi yang mewajibkan setiap jurnalisnya untuk dapat mengutamakan isu-

isu yang menyangkut rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mengantisipasi hal-hal yang 

berkaitan dengan isu-isu baru yang rentan menggeser isu mengenai rehabilitasi dan 

rekonstruksi.  

Seperti ketika menjelang Pemilu serentak pada April 2019 lalu, isu-isu 

mengenai politik hampir mendominasi pemberitaan, bukan hanya pada halaman yang 

menyangkut mengenai pemerintahan. Tetapi juga halaman-halaman daerah yang 

diwarnai dengan beragam isu politik yang terjadi di daerah tersebut. Sehingga dalam 

hal ini redaktur pelaksana selaku gate keeper yang memiliki kewajiban untuk dapat 
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mengontrol kerja jurnalisnya harus mampu menganalisa isu mana yang berkaitan 

dengan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sekiranya harus difollow up 

perkembangannya. Sehingga walaupun ada banyak isu lain yang sedang hangat, tetapi 

isu mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi juga tetap ada dan tidak kosong sama sekali 

dalam pemberitaan Lombok Post dan Suara NTB.  

 Dalam hal ini, rapat redaksi rutin antara redaktur pelaksana bersama dengan 

para redaktur masing-masing pos beserta para jurnalis menjadi hal yang juga 

berpengaruh. Karena melalui rapat redaksi ini, akan dapat diketahui bagaimana 

perkembangan dan hambatan sehingga dapat ditemukan celah, apa yang perlu 

diperdalam untuk diliput. Sesuai dengan pemahaman mengenai proses gate keeping, 

dimana dalam proses ini terdapat tim redaksi yang akan bertindak sebagai gate keeper 

yang oleh Kurt Lewin (dalam Hanifah, 2017) didefinisikan sebagai pihak-pihak yang 

terlibat atau berperan sebagai ‘penjaga gawang’ pada suatau media massa yang 

bertindak dalam memilih, membentuk, serta membatasi atau menyaring pesan atau 

berita yang akan disampaikan kepada khalayaknya.  

 Disini redaktur pelaksana beserta para redaktur pos liputan harus melakukan 

pengayaan isu mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi ini, mana yang kira-kira menjadi 

prioritas yang perlu untuk di follow up untuk dapat segera diberitakan supaya dapat 

segera mendapatkan perhatian dan penanganan dari pemerintah dan pihak terkait. Dan 

mana sekiraya isu yang dapat disimpan dulu dan memerlukan liputan lebih dalam untuk 

dapat menemukan akar permasalahannya, ini akan dapat diperoleh melalui rapat 
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redaksi yang melibatkan redaktur pelaksana dan para redaktur pos liputan beserta para 

jurnalis baik di Lombok Post dan Suara NTB. Sesuai dengan apa yang diungkapkan 

oleh Masduki (2007) pada masa pasca bencana ini, permasalahan yang dihadapi oleh 

media juga berkaitan dengan bagaimana media dapat mengolah data yang ada untuk 

menjadi suatu pemberitaan. 

Disini Lombok Post dan Suara NTB melakukan proses gate keeping melalui 

rapat redaksi rutin dengan tujuan untuk mengendalikan, menyaring, serta menentukan 

arah informasi atau pemberitaan yang akan disajikan kepada khalayaknya. Melalui 

proses ini akan ditentukan bersama bagaimana pesan tersebut akan dikemas dan 

dijelaskan, hingga pada kebijakan seberapa intens informasi atau isu tersebut akan 

diberitakan. Dalam proses gate keeping ini redaksi memiliki hak untuk menentukan 

jadwal pemberitaan, juga pengulangan kembali pemberitaan mengenai suatu isu yang 

telah ditentukan tersebut (Hanifah, 2017).  

Dalam kebijakan pemberitaan pasca bencana ini Suara NTB bahkan 

memberlakukan kebijakan khusus sebagai salah satu wujud dari komitmen mereka 

untuk tetap mengawal rehabilitasi dan rekonstruksi ini hingga tuntas. Selain 

mewajibkan untuk semua jurnalisnya ada di setiap pos liputan untuk saling 

berkoordinasi dan bekerjasama untuk tetap mengutamakan apabila ada perkembangan 

isu mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Lombok. Tetapi Suara NTB 

juga menempatkan khusus seorang jurnalisnya untuk ikut bersama BPBD provinsi 

NTB. Hal ini bertujuan untuk dapat membantu jurnalis yang berada di daerah paling 
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terdampak ataupun di daerah lainnya untuk dapat memperoleh data yang lebih lengkap 

dan akurat apabila diperlukannya data dari BPBD. Sehingga pemberitaannya dapat 

tepat waktu dan tentunya sesuai dengan data yang sebenarnya di lapangan. 

Seperti yang dismpaikan oleh Muzayin Nazaruddin mengenai prinsip-prinsip 

dasar yang dapat menjadi panduan bagi media dan para jurnalis dalam mengawal berita 

terkait dengan suatu bencana. Prinsip jurnalisme tersebut berdasarkan kesimpulan yang 

diperoleh Nazarudin dari beberapa penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh 

(Yusuf, jurnal komunikasi, 2006: 47-49; Masduki, jurnal UNISA, 2007; Stepankowsky 

dan Seifert dalam Andersen dan Itule, 1984: 96-98; Hight dan McMahon, 2006, 

www.darcenter.org; Rahayu, polisemia, Juli 2006; Amiruddin, Suara Merdeka 26 

Janurai 2007), salah satu prinsip jurnalisme yang dijelaskan oleh Nazaruddin (2007) : 

Prinsip Akurasi : 

a. Prinsip akurasi ini dijelaksan sesuai dengan kewajiban utama media atau 

jurnalisme yang harus mengutamakan kebenaran sehingga media dituntut untuk 

dapat memberikan penjelasan mengenai infor masi yang beredar berdasarkan 

fakta yang telah dihimpun di lapangan.  

b. Kemudian akurasi selanjutnya, terkait dengan proses peliputan dan 

penghimpunan fakta di medan bencana yang dianggap memiliki resiko dan 

dampak yang cukup besar sehingga alangkah lebih baiknya jurnalis yang 

bertugas meliput bencana tidak hanya satu orang.  

http://www.darcenter.org/
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c. Dan yang terahir dalam prinsip akurasai yaitu terkait dengan kewajiban media 

yang harus terus mengecek dan meninjau kembali sumber informasi yang 

relevan. 

Disini baik Lombok Post maupun Suara NTB telah menjalankan prinsip yang 

dalam proses peliputan pasca bencana ini berupaya mengkoordinasi setiap jurnalisnya 

untuk dapat saling bekerjasama dalam menghimpun data dan informasi yang akurat 

dari berbagai sisi. Karena dampak yang diakibatkan gempa begitu besar, sehingga 

semua jurnalis diharuskan untuk saling bekerjasama untuk melengkapi data 

pemberitaan yang menyangkut rehabilitasi dan rekonstruksi ini dari berbagai sisi 

karena hal ini menyangkut keberlangsungan hidup orang banyak, maka data yang 

disampaikan tentu saja harus berasal dari sumber yang relevan sehingga informasi yang 

disampaikan dapat dikatkan akurat. Dan supaya permasalahan yang ada dapat ditangani 

dengan tepat, sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, Suara 

NTB menetapkan kebijakan menugaskan seorang jurnalisnya ikut bersama BPBD 

sebagai salah satu sumber data relevan untuk dapat menyajikan data yang akurat.  

B. Jalin Relasi Media Lokal 

Jalin relasi antara media dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam proses 

rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi hal yang penting. Karena disini untuk dapat 

sama-sama mengawal dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi pasca gempa, 

karena jurnalisme bencana juga harus memiliki tujuan untuk dapat mempertemukan 

sudut pandang antara masyarakat yang menjadi korban dengan sudut pandang 
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pemerintah yang menjadi penentu kebijakan (Shakuntala, Buletin Suara Korban 

Bencana: Connecting People, 2007).  

Dijelaskan juga dalam peraturan kepala BNPB nomor 17 tahun 2010 bahwa, 

pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi ini lembaga nonpemerintah atau pun 

sekelompok orang yang secara sukarela untuk melayani masyarakat yang terdampak 

bencana, dapat terlibat langsung. Keterlibatan ini dapat berupa menjalin koordinasi 

antar lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah beserta masyarakat. Melalui 

kegiatan koordinasi ini setiap yang terlibat dapat melakukan monitoring terkait rencana 

maupun jalannya rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut. Dalam masa rehabilitasi dan 

rekonstruksi ini diperlukan monitoring dari pihak-pihak yang terlibat untuk mengawasi 

perkembangan atas pelaksanaan perbaikan dan pembangunan serta untuk dapat 

mengantisipasi permasalahan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut 

(Ditjenpp.kemenkumham.go.id, 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1553-2014.pdf, akses 28 Januari 

2019). 

Media dapat memanfaatkan kontribusinya dalam membantu menyumbangkan 

pemikiran untuk menyusun agenda recovery bagaimana media dapat memberikan 

masukan supaya kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah ini dapat sesuai 

dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Ini tentu bertujuan untuk sama-sama 

berkontribusi dan bersinergi untuk melakukan pencegahan serta penanggulangan atas 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1553-2014.pdf
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permasalahan yang terjadi akibat bencana, tentunya sesuai dengan kondisi lingkungan 

dan masyarakat yang terdampak (Wahyuni, 2016).  

Dalam hal ini Suara NTB berupaya memanfaatkan fungsi mereka sebagai 

media lokal yang dapat menyediakan ruang diskusi guna mempertemukan sudut 

pandang pemerintah dengan masyarakat maupun pihak terkait lainnya. Sesuai dengan 

yang disampaikan Flonger Rosario Braid (dalam Surbakti, 2015) mengemukakan 

bahwa pers juga dapat berfungsi sebagai fasilitator, katalisator, maupun penghubung 

yang dapat menyediakan forum dialog interkatif antara pemerintah dengan masyarakat. 

Dan sesuai dengan apa yang tertuang dalam sembilan elemen jurnalisme yng menjadi 

pedoman bagi para pekerja media dalam melakukan aktifitas jurnaisme, salah satunya 

yaitu juranlisme harus dapat menyediakan forum kritik maupun dukungan dari 

masyarakat (Kovach & Rosenstiel, 2006). Dan dalam kasus bencana ini tidak hanya 

kritik atau dukungan masyarakat saja tetapi juga pihak-pihak terkait lainnya.  

Sesuai dengan salah satu peran media lokal yang dikemukakan oleh Yusuf 

(2011) yaitu Media lokal dapat menjalankan perannya sebagai mediasi antaraktor 

dalam beragam proses sosial, politik dan ekonomi yang ada ditingkat daerah. Dalam 

hal ini melalui diskusi terbatas yang diadakan, Suara NTB ingin dapat menjalin relasi 

dengan pemerintah dan pihak-pihak bersangkutan untuk dapat mempertemukan sudut 

pandang dari pihak-pihak tersebut guna dapat merumuskan solusi atas permasalahan 

yang terjadi.  
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Diskusi terbatas ini menjadi salah satu kebijakan redaksi yang rutin 

dilaksanakan oleh Suara NTB, sesuai dengan peran yang harus dijalankan oleh media 

lokal yaitu, dapat menjadi “penyedia ruang” untuk menampung beragam aspirasi. Baik 

aspirasi berupa dukungan maupun kritik dan saran yang datang dari berbagai elemen 

masyarakat maupun pemerintah (Yusuf, 2011). Kebijakan terkait diskusi terbatas ini, 

biasanya akan mengusung tema sesuai dengan permasalahan krusial yang sedang 

berkembang pada saat itu.  

Pada masa pasca bencana ini, diskusi terbatas yang diadakan oleh Suara NTB 

khusus mengangkat tema mengenai permasalahan krusial yang timbul akibat gempa, 

sehingga memerlukan perhatian dan penanganan serius dari berbagi pihak yang 

bersangkutan. Diantaranya yaitu diskusi terbatas yang khusus mengusung tema 

“Mendorong Kebangkitan Pariwisata NTB pascabencana” yang bertujuan untuk 

membahas beragam permasalahan pariwisata yang terjadi akibat gempa yang 

mengguncang Lombok-Sumbawa pada 2018 lalu. Karena dampak gempa ini sangat 

berpengaruh pada pariwisata NTB sehingga memerlukan adanya sinergitas dari pihak-

pihak terkait untuk dapat segera merumuskan permasalahannya dan menghadirkan 

solusi yang tepat.  

Tidak hanya terkait dengan pariwisata, permasalahan yang juga diangkat Suara 

NTB dalam diskusi terbatas pasca gempa ini terkait dengan permasalahan rehabilitasi 

dan rekonstruksi di pulau Sumbawa yang dinilai masih lamban jika di bandingkan 

dengan daerah-daerah terdampak lainnya yang ada di pulau Lombok. Dengan 



138 
 

 
 

mengusung tema “Strategi Penanganan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten 

Sumbawa”, diskusi terbatas ini diselenggarakan atas kerjasama dengan Diskominfo 

Pemkab Sumbawa, melalui diskuis ini Suara NTB menginisiasi untuk mempertemukan 

langsung pihak-pihak yang bersangkutan dalam penanganan rehabilitasi dan 

rekonstruksi pasca gempa. Kemudian bagaimana kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

diskusi tersebut akan diberitakan sehingga masyarakat luas dan dapat mengetahui 

upaya dan strategi apa yang tengah dilakukan pemerintah guna untuk membangkitkan 

pariwisata dan menangani permaslahan yang menghambat proses rehabilitasi dan 

rekonstruksi di pulau Sumbawa ini.  

Dalam pengangkatan tema diskusi ini, Suara NTB sebagai media lokal yang 

menyediakan forum dialog atau ruang diskusi interaktif berupaya memanfaatkan juga 

agenda settingnya untuk dapat mempengaruhi kebijakan publik supaya dapat 

memusatkan perhatiannya serta dapat segera merumuskan kebijakan untuk dapat 

mengatasi permasalahan ini. Weaver dkk (dalam Nasionalita, 2014-2015) 

mengemukakan bahwa agenda setting memiliki dua asumsi pokok. Dimana salah 

satunya yaitu terkait dengan adanya upaya penonjolan suatu isu tertentu yang dilakukan 

media dalam rentang waktu tertentu yang dinilai dapat mempengaruhi publik, karena 

publik akan cenderung menganggap isu tersebut lebih menonjol dibandingkan isu yang 

lain pada media tersebut.  

Rakhmat (dalam Agustina & Irwansyah, 2017) juga mengungkapkan bahwa 

agenda setting merupakan gambaran besarnya kekuatan yang dimiliki oleh media 
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massa untuk dapat membentuk atau mempengaruhi opini publik terkait dengan 

penekanan dan penonjolan atas suatu isu tertentu, sehingga masyarakat juga akan 

cenderung menganggap penting isu yang ditonjolkan oleh media tersebut. McComb 

dan Shaw (dalam Gelgel, 2015) juga mengatakan bahwa adanya hubungan yang kuat 

antara isu yang diagendakan oleh media massa dengan isu yang menjadi perhatian 

masyarakat atau yang menjadi agenda publik. 

Penonjolan isu ini tentu sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditentukan 

oleh Suara NTB yang menganggap bahwa pariwisata ini sebagai salah satu sektor 

unggulan yang dapat menggerakkan roda perekonomian di NTB. Sehingga ketika 

pariwisata ini mengalami permasalahan yang cukup serius pasca gempa, Suara NTB 

menginisiasi untuk dapat mempertemukan pihak-pihak yang terkait dan para 

pemangku kebijakan. Dengan tujuan supaya dapat segera mengambil keputusan guna 

mengatasi permasalahan tersebut.  

Begitu  pula dengan penanganan pasca bencana di pulau Sumbawa yang dinilai 

lebih lamban dibandingkan dengan daerah terdampak lainnya. Sehingga hal ini penting 

untuk sama-sama didiskusikan apa saja penghambat yang mengakibatkan lambannya 

proses rehabilitasi dan rekonstruksi disana, supaya dapat memeproleh solusi yang tepat 

sehingga masyarakat yang menjadi korban dapat segera memperolah haknya secara 

adil dan dapat kembali hidup dengan layak.    

Dalam penentuan agenda setting terdapat sub area proses yang yang harus 

dijalankan oleh media sesuai dengan yang dikemukakan oleh Roegers dan Dearing 
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(dalam Gelgel, 2015). Peretama (1) penentuan agenda media, yang merupakan proses 

penentuan atau penekanan konten yang dilakukan oleh media. Mulai dari 

mendefinisikan isu, melakukan seleksi terhadap isu-isu yang sudah ada, baru kemudian 

media akan menentukan akan memberikan penekanan dan penonjolan pada isu yang 

telah ditentukan. Kemudian (2) Agenda Publik, pada sub area ini media harus mampu 

memahami bagaimana opini publik yang dapat dipengaruhi oleh konten yang disajikan 

oleh media. Dalam hal ini seberapa kuat media mampu mempengaruhi agenda atau 

opini publik. Dan (3) Agenda Kebijakan (Police Agenda), disini media dapat melihat 

sejauh mana agenda yang telah ditentukan oleh media mampu mempengaruhi agenda 

publik sehingga dapat membentuk kebijakan publik yang dinilai penting (Gelgel, 

2015). 

Kemudian bagaimana hasil dari diskusi terbatas ini diberitakan oleh Suara NTB 

bahkan pemberitaan mengenai hasil diskusi terbatas ini selalu diposisikan pada 

halaman depan dan menjadi headline pemberitaan. De George (dalam Nasionalita, 

2014-2015) mengemukakan bahwa gatekeeper pada suatu media bertindak untuk 

menentukan bagaimana penyajian suatu isu yang telah diagendakan oleh media. Hal 

tersebut dapat dilihat berdasarkan penonjolan terkait suatu isu tertentu yang telah 

ditentukan, berdasarkan headline pemberitaan dan juga halaman penempatan berita 

terkait isu tersebut, serta cara pembahasan isu apakah diberitakan hanya secara umum 

atau justru  spesifik dan mendalam.  
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Relasi kebijakan media dengan agenda pemerintah ataupun pihak terkait 

lainnya tentu terkait dengan bagaimana hasil dari kebijakan redaksi tersebut, dapat 

dijadikan rujukan dalam menyusun strategi untuk menyelesaikan permasalahan yang 

ada. Karena momentum pasca gempa ini dapat menjadi momentum untuk 

mengevaluasi apa saja yang sudah berhasil dicapai, serta apa yang memang perlu untuk 

diperbaiki lagi ke depannya. Bahkan kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari diskusi 

terbatas tersebut dapat menjadi rekomendasi bagaimana pihak-pihak bersangkutan, 

tidak hanya pemerintah tetapi juga pihak-pihak lainnya yang memang terlibat dalam 

dunia pariwisata untuk saling bersinergi membenahi pariwisata supaya dapat bangkit 

kembali pasca gempa. Hal tersebut tidak hanya terkait dengan sarana dan prasarana 

fisik yang dapat menunjang perbaikan kerusakan fasilitas di lokasi wisata, tetapi juga 

terkait dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) para pelaku pariwisata itu 

sendiri.  

Disebutkan oleh Suara NTB dalam pemberitaannya, bahwa pada diskusi 

terbatas tersebut diperoleh saran berupa strategi membenahi sektor pariwisata mulai 

dari internalnya seperti meningkatkan kualitas SDM para pelaku pariwisata seperti 

pekerja hotel atau pun masyarakat yang tinggal di daerah wisata, seperti di Gili 

misalnya. Sehinggal saran ini pun menjadi salah satu masukan yang dapat dijadikan 

strategi untuk membangkitkan pariwisata menjadi lebih kuat lagi.  

Terkait hal tersebut, terdapat salah satu asosiasi yang dibentuk oleh kalangan 

pelaku usaha yang juga terkait dengan pariwisata yang bernama Gili Hotel Asociation 
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(GHA) melakukan upaya untuk membantu membangkitkan dan memprkuat pariwisata 

di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Asosiasi ini memiliki program utama yang 

bertujuan untuk membangun sinergi bersama pemerintah untuk meningkatkan kualitas 

SDM masyarakat yang ada di wilayah tiga gili di KLU. Salah satu upaya yang 

dilakukan untuk mencapai target tersebut yaitu dengan membuka program khusus 

kursus bahasa inggris dasar bagi para siswa sekolah. Harapannya upaya tersebut dapat 

memberikan dampak positif supaya ke depannya dapat meningkatkan sumber daya 

masyarakat, sehingga dapat diserap pasar kerja. Sehingga hal ini ke depannya dapat 

memperkuat lagi pariwisata NTB dan tentu saja dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat yang berada di daerah wisata.  

Dapat dilihat bahwa bagaimana agenda yang telah ditentukan oleh media 

dengan mengusung isu terkait permasalahan apa saja yang perlu dibenahi untuk 

membangkitkan dan memperkuat kembali pariwisata pasca gempa dan ke depannya 

dapat mempengaruhi juga agenda publik dan agenda kebijakan. Melalui pemberitaan 

dari hasil diskusi terbatas tersebut, Suara NTB telah berhasil menyampaikan kepada 

publik apa saja yang perlu dilakukan bersama untuk dapat membangkitkan kembali 

pariwisata, sehingga hal tersebut dijadikan rujukan oleh para pelaku pariwisata untuk 

dapat menentukan kebijakan yang tentu saja bertujuan untuk membantu pemerintah 

dalam mengatasi permasalahan yang ada.  

Selain diskusi terbatas, jalin relasi yang dilakukan Suara NTB guna membantu 

percepatan rehabiitasi dan rekonstruksi juga dilakukan bersama dengan BPBD provinsi 
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NTB, dengan tujuan untuk dapat mendampingi masyarakat yang menjadi korban dan 

membantu pemerintah dalam memantau jalannya rehabilitasi dan rekonstruksi bersama 

dengan BPBD. Jalin relasi ini juga bertujuan supaya jurnalis yang ditugaskan ikut 

bersama BPBD dapat memahami dinamika dan perkembangan rehabilitasi dan 

rekonstruksi di lapangan. Sehingga dalam menyampaikan pemberitaan mengenai 

perkembanagn pasca bencana ini sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.  

Oleh karena itu pentingnya menjalin relasi yang baik dengan pihak-pihak yang 

terkait yang dapat menjadi sumber informasi yang relevan. Sehingga data yang 

disampaikan dapat membantu pemerintah dalam mengambil tindakan yang tepat, yang 

sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Dalam kasus pasca 

bencana ini, BPBD bisa menjadi salah satu pihak yang dapat memberikan data yang 

relevan kepada media. Frank Jefkins (dalam Nugroho dan Sulistyorini, 2019) bahwa 

relasi dengan media didefinisikan sebagai usaha untuk mencapai publikasi atas suatu 

pesan atau informasi yang hendak disampaikan oleh suatu perusahaan atau lembaga 

dalam rangka untuk menciptakan pengetahuan dan membangun pemahaman bagi 

khalayaknya. Dalam kasus bencana ini media dapat menjadi saluran untuk 

menyampaikan suatu permasalahan ataupun perkembangan yang ada di lapangan 

sesuai dengan data yang diperoleh dari BPBD selaku lembaga yang membantu 

pemerintah dalam menangani permasalahan kebencanaan.  

Apabila relasi antara media dengan BPBD dapat terjalin dengan baik maka itu 

akan memudahkan media untuk dapat memperoleh akses data dan informasi akurat 
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yang dimiliki oleh BPBD terkait penanganan pasca bencana. Begitupun BPBD dapat 

memperoleh kemudahah untuk dapat menyampaikan data tersebut kepada khalayak 

luas melalui saluran pemberitaan yang disediakan oleh media. Sehingga dapat sama-

sama berperan dalam mengawal berbagai persoalan dan perkembangan dalam masa 

rehabilitasi dan rekonstruksi ini.  

Disebutkan juga oleh Nugroho dan Sulistyorini (2019) bahwa jalin relasi yang 

baik antara media dengan BNPB atau BPBD dapat berfungsi untuk membina hubungan 

yang stabil, saling menghormati, sehingga dapat menciptakan rasa saling percaya. 

Ketika relasi media dengan BNPB atau BPBD terjalin dengan baik, maka BNPB atau 

BPBD dapat dengan mudah untuk memberikan akses kepada media mengenai sumber 

data dan informasi. Sehingga data tersebut dapat menjadi refrensi bagi pemerintah 

dalam mengambil tindakan dan menentukan kebijakan. Jalin relasi antara media dan 

BPBD dalam kasus bencana ini menjadi suatu hal yang perlu dilakukan, guna dapat 

membangun hubungan fungsional antara media dan BPBD. (Nugroho dan Sulistyorini, 

2019). 

Peran media dalam penanggulangan bencana dinilai efektif karena sifatnya yang 

massal dan dapat menyebarkan informasi dengan cepat. Sehingga media diperlukan 

untuk dapat melakukan advokasi pengurangan risiko dan menyediakan informasi yang 

tepat mengenai potensi bencana yang ada. Terlebih lagi pada masa rehabilitasi dan 

rekonstruksi, media melalui pemberitaan yang tepat dapat berperan dalam mendukung 

penyiapan berbagai kebutuhan dalam proses pembangunan pasca bencana, baik itu 
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kebuthan mendesak ataupun kebutuhan jangka panjang. Karena media berperan untuk 

mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang direncanakan oleh pemerintah, 

BNPB ataupun LSM yang terlibat (Nugroho dan Sulistyorini, 2019).  

Berdasarkan prinsip jurnalisme bencana yang disampaikan oleh Muzayin 

Nazaruddin yang diperoleh berdasarkan kesimpulan dari beberapa penelitian yang 

terdahulu yang dilakukan oleh (Yusuf, jurnal komunikasi, 2006: 47-49; Masduki, 

jurnal UNISA, 2007; Stepankowsky dan Seifert dalam Andersen dan Itule, 1984: 96-

98; Hight dan McMahon, 2006, www.darcenter.org; Rahayu, polisemia, Juli 2006; 

Amiruddin, Suara Merdeka 26 Janurai 2007). Salah satu prinsip jurnalisme yang 

dijelaskan oleh Nazaruddin (2007) yaitu:  

Prinsip Komitmen Menuju Rehabilitasi 

a. Dalam hal ini, media bertugas untuk dapat membantu mempercepat proses 

pemulihan pasca bencana, baik itu memulihan psikologis para korban, 

pemulihan ekonomi, dan sosial masyarakat yang tertimpa bencana.  

b. Kemudian selanjutnya, media bertugas untuk membantu masyarakat yang 

menjadi korban bencana untuk melupakan kejadian bencana yang sudah berlalu  

yang dipenuhi rasa trauma tersebut untuk bisa bangkit kembali dan menatap 

optimis kedepan, dengan menyuguhkan solusi praktis yang secepatnya dapat 

dilakukan dengan melibatkan dan mengajak kerja sama para ahli yang 

berhubungan dengan pasca bencana.  

http://www.darcenter.org/
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Dalam hal ini Lombok Post pun menjalin relasi dengan pihak-pihak terkait yang 

dapat membantu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa 

Lombok ini. Relasi yang terjalin diantaranya dengan LSM-LSM yang ingin membantu 

pemerintah daerah dan para korban dalam memberikan solusi untuk membangun RTG. 

Lombok Post berupaya menyajikan informasi yang dapat dijadikan refrensi dan pilihan 

alternatif oleh pemerintah dan masyarakat.  

Lombok Post dalam hal ini berupaya menyediakan ruang pemberitaan dan 

memberi kemudahan bagi LSM-LSM yang ingin menyajikan alternatif solusi untuk 

pembangunan kembali rumah korban gempa. Selain itu juga Lombok Post menjalankan 

perannya untuk dapat menarik simpati dari berbagai pihak seperti memberikan 

kemudahan dan diskon harga bagi perusahaan yang ingin memberikan CSR bagi para 

korban gempa. Ini dilakukan Lombok Post guna untuk dapat membantu percepatan 

proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa.  

Sesuai dengan salah satu fungsi media massa seperti yang dijelaskan oleh 

Dominick (dalam Ardianto, Komala & Karlinah, 2015 hal. 14-17) bahwa media massa 

memiliki fungsi salah satunya yaitu menjalankan fungsi Lingkage (pertalian). Definisi 

ini lebih mengarah pada fungsi media yang dapat mempertemukan dan mempersatukan 

anggota masyarakat ataupun pihak-pihak yang memiliki keanekaragaman, untuk sama-

sama membentuk suatu ikatan atau melakukan suatu tindakan tertentu karena memiliki 

kepentingan dan minat yang sama megenai suatu hal. Dalam hal ini Lombok Post 

beruapaya untuk menjalin ikatan kerjasama dengan pihak-pihak yang ingin 
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memberikan bantuan ataupun menyumbangkan ide sebagai suatu solusi alternatif 

dalam mengupayakan Lombok bangkit.  

Dalam hal ini, Lombok Post juga memanfaatkan jejaringnya dalam Jawa Post 

National Network (JPNN) untuk dapat menyebarkan informasi mengenai rehabilitasi 

dan rekonstruksi di NTB kepada media di daerah lain, supaya masyarakat yang ada di 

daerah luar wilayah edar Lombok Post juga tetap dapat mengetahui perkembangan 

Lombok pasca bencaba. Sehingga dapat bersama-sama untuk memantau jalannya 

rehabilitasi dan rekonstruksi dan membantu mengawasi berbagai kebijakan yang 

dikeluarkan pemerintah supaya tetap konsisten dan berjalan sebagaimana 

peruntukkannya. 

Seperti fungsi yang dapat dijalankan oleh media komersial yaitu harus optimal 

untuk melakukan banyak hal, terlebih lagi dengan sumber daya dan kekuatan yang  

dimiliki. Sehingga media dapat melakukan banyak hal untuk tetap mengawal jalannya 

rehabilitasi dan rekonstruksi. Serta kekuatan yang dimiliki media massa komersial 

harus dimanfaatkan baik untuk penggalian data, penyebaran infromasi hingga pada 

pembentukan opini publik atas informasi yang disampaikan tersebut (Bambang MBK, 

2007). Dalam hal ini, Lombok Post dan Suara NTB telah melaukan beragam upaya 

dengan mengerahkan sumber daya yang mereka miiki dalam membantu mengawal dan 

memulihkan kondisi pasca bencana ini. 
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4.3.2 Pemberitaan Media Lokal Pasca Bencana Gempa Lombok 

A. Penyajian Jurnalisme Optimis dalam Pemberitaan Pasca Bencana 

Dalam praktek jurnalisme bencana di Indonesia yang masih banyak menuai 

kritik karena banyaknya media yang justru menganggap bencana sebagai suatu even 

yang tidak bisa dilewatkan begitu saja, namun mengekploitasi habis-habisan beragam 

informasi getir mengenai kesedihan dan kematian akibat bencana tersebut. Seperti yang 

dikatakan Nazaruddin (2015) bahwa media massa di Indonesia masih cenderung 

memandang bencana sebuah sebuah even yang menyebabkan media memiliki uforia 

yang tinggi ketika memberitakan bencana. Media terkesan mengeksploitasi bencana 

sebagai suatu kisah pilu yang menghibur karena dapat menarik perhatian khalayak 

dengan berbagai kisah pilu yang hadir bersamaan dengan bencana tersebut 

(Nazaruddin, 2015). 

Pada masa pasca bencana, semua pihak termasuk pemerintah, LSM, maupun 

media massa harus saling berkoordinasi dan berkontribusi untuk dapat menyalurkan 

nilai-nilai optimis. Seperti salah satu prinsip juranlisme bencana yang dikemukakan 

oleh Masduki (2007) bahwa pada masa pasca bencana, semua pihak termasuk 

pemerintah, LSM, maupun media massa harus saling berkoordinasi dan berkontribusi 

untuk dapat menyalurkan nilai-nilai optimis, dengan menginisiasi masyarakat untuk 

bisa bangkit dan terus menatap ke depan.  

Dalam pemberitaan yang dilakukan oleh Lombok Post dan Suara NTB bahwa 

keduanya sama-sama berupaya menyajikan pemberitaan yang tidak boleh mematahkan 
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semangat para korban. Walaupun dalam masa pasca bencana ini banyak permasalahan 

yang menghambat jalannya rehabilitasi dan rekonstruksi. Melalui pemberitaannya 

kedua media ini ingin meyakinkan masyarakat bahwa mereka tidak akan pernah 

ditinggalkan dan akan tetap dan terus didampingi hingga mereka dapat memperoleh 

haknya secara adil. Sehingga dapat menjalani hidup dengan layak kembali seperti 

sebelum terjadinya bencana gempa.  

Sesuai dengan prinsip jurnalisme bencana yang disampaikan Nazaruddin dalam 

jurnalnya berdasarkan kesimpulan dari beberapa penelitian yang terdahulu yang 

dilakukan oleh (Yusuf, jurnal komunikasi, 2006: 47-49; Masduki, jurnal UNISA, 2007; 

Stepankowsky dan Seifert dalam Andersen dan Itule, 1984: 96-98; Hight dan 

McMahon, 2006, www.darcenter.org; Rahayu, polisemia, Juli 2006; Amiruddin, Suara 

Merdeka 26 Janurai 2007). Salah satu prinsip jurnalisme yang dijelaskan oleh 

Nazaruddin (2007) : 

Prinsip Komitmen Menuju Rehabilitasi 

a. Dalam hal ini, media bertugas untuk dapat membantu mempercepat proses 

pemulihan pasca bencana, baik itu memulihan psikologis para korban, 

pemulihan ekonomi, dan sosial masyarakat yang tertimpa bencana.  

b. Kemudian selanjutnya, media bertugas untuk membantu masyarakat yang 

menjadi korban bencana untuk melupakan kejadian bencana yang sudah berlalu  

yang dipenuhi rasa trauma tersebut untuk bisa bangkit kembali dan menatap 

optimis kedepan, dengan menyuguhkan solusi praktis yang secepatnya dapat 

http://www.darcenter.org/
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dilakukan dengan melibatkan dan mengajak kerja sama para ahli yang 

berhubungan dengan pasca bencana.  

c. Selain itu, media juga harus mampu menjadi penyalur yang dapat 

mempertemukan kembali antar anggota keluarga yang hilang karena bencana. 

Dinisi Lombok Post dan Suara NTB berupaya menyajikan informasi yang dapat 

menambah rasa optimis masyarakat mulai dari judul hingga isi berita. Kedua media 

lokal ini juga berupaya untuk menyajikan hal-hal menarik dan positif dari terkait 

beragam kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menghilangkan 

kejenuhan di pengungsian. Kemudian juga mengenai kisah-kisah inspiratif dari para 

korban, bagaimana mereka berusaha melawan rasa takut ataupun trauma untuk 

beraktivitas kembali dan berani memsuki gedung-gedung besar. Hingga pemberitaan 

yang menyajikan bagaimana komitmen dan upaya pemerintah atau pun pihak-pihak 

yang ingin membantu “Lombok Bangkit” untuk tetap menaruh perhatian terhadap para 

korban gempa Lombok hingga mereka dapat menerima haknya dan hidup dengan layak 

kembali seperti sebelum terjadinya bencana.  

Seperti kasus bencana tsunami yang menerjang Jepang pada 2011 silam, dapat 

menjadi pelajaran, bagaimana penyampaian berita oleh media lokal Jepang berupaya 

untuk menyajikan nilai optimisme melalui informasi yang disajikan yang dapat 

membangkitkan harapan bagi para korban. Seperti memberitakan mengenai kisah-

kisah positif dalam pemberitaan ketika peringatan bencana tsunami tersebut. Seperti 

yang diungkapkan oleh seorang wartawan senior dari salah satu media lokal yang 



151 
 

 
 

berada di daerah Ishinomaki-Jepang, yaitu Ishinomaki Hibi Shimbun bahwa dalam 

dunia penerbitan terdapat sebuah pepatah yang mengatakan “Bagaimana bahasa yang 

baik dalam suatu pemberitaan dapat menjadi vitamin bagi hati para pembaca yang 

menjadi korban”. Sehingga hal itu yang dijadikan pedoman oleh media tersebut dalam 

menjalankan perannya ketika memberitakan bagaimana perkembangan dan situasi 

terkini pada masa pemulihan pasca bencana tsunami yang menerjang Jepang pada kala 

itu (Matthews & Bournemouth, 2017). 

Dalam praktek jurnalisme optimis pasca bencana gempa Lombok ini, Lombok 

Post dan Suara NTB pun menyatakan bahwa mereka mengupayakan bagaimana 

pemberitaan yang mereka sajikan tidak menambah kecemasan masyarakat yang 

menjadi korban. Sehingga bahasa dalam pemberitaan harus benar-benar dikemas 

secara hati-hati. Oleh karena itu dalam praktenya harus benar-benar memegang teguh 

kode etik jurnalistik untuk menghindari pemberitaan-pemberitaan yang justru dapat 

menimbulkan keresahan akibat salah dalam mendeskripsikan peristiwa. 

Pengaplikasian jurnalisme optimis ini tidak hanya mengawal pembangunan fisik, tetapi 

juga berperan dalam membangun kembali mental dan kesadaran masyarakat yang 

menjadi korban untuk bisa bangkit dan optimis menatap ke depan.  

Mengusung jurnalisme optimis yang menyangkut kasus bencana, ini juga dapat 

mengacu pada arah atau tujuan pemberitaan yang disajikan oleh media. Bagaimana 

media berupaya untuk dapat memberikan edukasi dan juga membentuk kesadaran pada 

diri masyarkat dan juga pemerintah daerah menganai potensi bencana yang ada. Karena 
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dengan begitu, media juga berkontribusi untuk membantu mengurangi risiko bencana 

ke depannya. Seperti yang dikemukakan oleh Junaedi dan Sukmono (2018) bahwa 

dalam prakteknya, jurnalisme bencana juga dituntut untuk dapat mengacu pada 

jurnalisme optimis yang juga menyangkut jurnalisme sensitif bencana yang lebih 

mengedepankan pada eduksi mitigasi bencana kepada khalayaknya.  

Dalam praktek jurnalisme bencana, penentuan framing dinilai sebagai suatu hal 

yang penting. Karena dalam prakteknya, media tentu akan memberikan penonjolan 

dalam pemberitaan terkait isu-isu tertentu. Seperti yang dikemukakan oleh Robert 

Etnman (dalam Kriyantono, 2006 hal. 257) framing menurut Etnman dipandang 

dengan dua dimensi besar: pertama, terkait dengan seleksi isu yang berhubungan 

dengan pemilihan fakta, sisi mana yang akan ditampilkan dan sisi mana yang akan 

dibuang dalam penulisan tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan penekanan 

sisi-sisi tertentu yang dapat dilihat melalui kata, kalimat, serta gambar yang 

ditampilakan dalam pemberitaan tersebut.  

Dahinden (dalam Wahyuni, 2016) mengemukakan dimana dalam menganalisis 

suatu frame dalam pemberitaan dapat dilihat melalui setiap tema yang telah ditentukan 

oleh media, akan dipilih sisi mana dari tema tersebut yang akan lebih ditonjolkan dalam 

pemberitaannya yang akan dijelaskan berdasarkan sudut pandang yang telah ditentukan 

untuk lebih ditonjolkan tersebut.  

Dalam hal ini, Redaktur pelaksana Lombok Post mengungkapkan bahwa 

jurnalisme optimis yang disajikan oleh Lombok Post ini juga dengan berupaya 
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menghadirkan pemberitaan mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi, seperti 

pemberitaan mereka mengenai masih adanya potensi bencana di pulau Lombok. Sisi 

yang lebih ditonjolkan dalam pemberitaan ini lebih diarahan untuk dapat membangun 

kewaspadaan bagi masyarakat dan pemerintah. Bahwa mereka tinggal di daerah yang 

rawan bencana. 

 Melalui sudut pandang pemberitaan yang disajikan, Lombok Post berharap 

pemerintah serius dalam memperhatikan potensi bencana yang ada, karena pada 

dasarnya hingga saat ini pemerintah daerah dan masyarakat masih minim pengetahuan 

tentang bagaimana mengevakuasi diri ketika bencana terjadi, juga terkait dengan belum 

adanya atensi khsusu pemerintah daerah untuk memperbaiki upaya mitigasi bencana 

yang dapat dimasukkan dalam agenda penentan kebijakan. Sehingga ke depannya 

dapat melakukan upaya efektif untuk memperbaiki tata ruang dan dapat menentukan 

tindakan yang tepat dalam memberi pemahaman mengenai kesiapsiagaan dan upaya 

mitigasi bencana kepada masyarakat.. 

Dalam menyajikan jurnalisme optimis dalam masa pasca bencana gempa 

Lombok ini, arah pemberitaan Suara NTB lebih ditekankan pada pemberitaan yang 

bertujuan untuk dapat membangun kesadaran masyarakat. Supaya mereka yang 

menjadi korban dapat lebih peka dan lebih aktif turut serta dalam mengawasi pihak-

pihak yang mendampingi mereka dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini 

Masyarakat juga diharapkan untuk lebih berani bersuara apabila menemukan hal-hal 
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yang justru dapat menghambat mereka unuk dapat segera memperoleh haknya secara 

adil.  

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Wahyuni (2016) bahwa peran penting 

media dalam mengawal pasca bencana yaitu salah satunya dengan menyajikan 

pemberitaan yang dapat mendorong kemandirian masyarakat yang menjadi korban 

bencana untuk tetap bisa survive. Dan pemberitaan media mengenai pasca bencana ini 

juga diharapkan mampu untuk membuat masyarakat yang menjadi korban dapat 

menjalin relasi yang baik dengan pemerintah untuk bersama-sama bersinergi dalam 

mengawasi jalannya rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini ditunjukan oleh Suara NTB 

dalam pemberitaannya yang menyangkut beberapa kasus terkait kaburnya fasilitator 

membawa dana bantuan untuk pendirian kembali rumah korban gempa.  

Coppola dan Maloney (dalam Budi, 2012) mengemukakan empat konsep 

mengenai manajemen bencana modern yang dapat dilakukan secara komperhensif, 

yaitu: (1) Mitigation, yang melingkupi reduksi atau melakukan langkah-langkah untuk 

mengeliminasi berbagai komponen resiko bencana yang bisa saja terjadi. (2) 

Preparedness, yaitu upaya mempersiapkan dan melengkapi masyarakat yang memiliki 

resiko terkena bencana, atau bisa juga dengan mengupayakan memberikan persiapan 

dan membekali peralatan kepada masyarakat untuk dapat memberikan pertolongan 

ketika bencana terjadi sewaktu-waktu, serta memberikan persiapan bagi masyarakat 

mengenai peningkatan kemampuan untuk bertahan, supaya dapat meminimalisir resiko 

kerugian finansial serta resiko yang lainnya. (3) Respons, ini meliputi tindakan yang 



155 
 

 
 

dapat dilakukan untuk mengurangi dampak yang dapat diakibatkan oleh bencana. (4) 

recovery, ini mencakup tindakan yang dapat dilakukan untuk perbaikan, rekonstruksi 

untuk memperbaiki dan menata kembali segala bidang yang mengalami kerusakan atau 

keterganggangguan akibat bencana yang terjadi (Budi, 2012). 

Dalam hal ini Lombok Post dan Suara NTB telah melakukan upaya mitigasi 

dengan menyajikan pemberitaan-pemberitaan menggunakan bahasa yang berupaya 

menyadarkan masyarakat akan adanya potensi bencana dan apa yang dapat mereka 

lakukan untuk dapat mengurangi risiko kerugian yang diakibatkan oleh bencana. 

Bahkan melalui jurnalisme optimis yang disajikan, kedua media lokal ini juga berupaya 

untuk menambah kapasitas masyarakat dan pemerintah guna untuk dapat mengurangi 

risiko dan dampak bencana ke depannya.  

Sesuai dengan buku yang diterbitkan BNPB yang berjudul “Komunikasi 

Bencana, Membedah Relasi BNPB dengan Media“ disini kapasitas didefinisikan 

sebagai kemampuan sumber daya dalam menghadapi ancaman bencana, dan ketika 

kapasitas dari sumber daya yang ada semakin tinggi, maka risiko bencana akan 

semakin kecil. Disini media memegang tanggung jawab penting terhadap efek dari apa 

yang diberitakan, sehingga diharapkan mampu menghadirkan pemberitaan yang dapat 

membawa dampak positif bagi khalayaknya. Ini sebagai sebagai salah satu kontribusi 

media dalam menyumbangkan semangat positif untuk memenyadarkan masyarakat 

terkait kondisi Indonesia yang rawan akan bencana. Sehinggan ke depannya masyarkat 

diharapkan dapat menjadi warga yang tangguh dan tanggap terhadap bencana. Dan 
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mengethaui tindakan tepat yang perlu dilakukan guna untuk meminimalisir dampak 

bencana ke depannya (Nugroho & Sulistyorini, 2019). 

d. Kontrol Sosial Media Lokal Melalui Pemberitaan 

Seperti dalam kasus bencana gempa Lombok, yang mulai memasuki masa 

rehabilitasi dan rekonstruksi sejak tanggal 23 Agustus 2018 lalu, yang diumumkan 

melalu Instruksi Presiden (Inpres) no. 5 tahun 2018 mengenai percepatan rehabilitasi 

dan rekonstruksi pasca gempa Lombok (Setkab.go.id, https://setkab.go.id/wp-

content/uploads/2018/08/Inpres-Nomor-5-Tahun-2018.pdf, akses 23 Maret 2019). 

Pada masa pasca bencana ini media massa terutama media massa lokal yag ada di 

Lombok tentu harus berkontribusi untuk dapat membantu percepatan proses 

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa tersebut.  

Kontribusi ini dapat dilakukan salah satunya melalui optimalisai fungsi kontrol 

sosial, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang no. 40 tahun 1999 

yang menyebutkan bahwa pers sebagai suatu lembaga sosial yang memiliki fungsi 

untuk melakukan kontrol sosial. Dimana dijelaskan juga oleh Widodo (dalam Surbakti, 

2015) mengenai peran dan fungsi pers sebagai kontrol sosial menurut Undang-Undang 

no. 40 tahun 1999 ini dapat dijalankan oleh media melalui penyajian pemberitaannya 

baik itu yang menyangkut kritik atau pun pemberian masukan dan saran yang bertujuan 

membangun, ketika dalam menjalankan proses kontrol ini media menemukan adanya 

penyimpangan atau pelanggaran peraturan yang dilakukan baik itu oleh pejabat 

https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2018/08/Inpres-Nomor-5-Tahun-2018.pdf
https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2018/08/Inpres-Nomor-5-Tahun-2018.pdf
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pemerintahan, maupun oleh kelompok masyarakat yang menyebabkan adanya 

permasalahan sosial.  

Dalam menjalankan peran pengawalannya pada masa pasca bencana gempa 

Lombok ini, Lombok Post dan Suara NTB sepakat bahwa kewajiban yang harus 

dijalankan yaitu optimlaisasi kontrol sosial. Ini bertujuan untuk dapat mengawasi 

rehabilitasi dan rekonstruksi agar tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh bahwa, kedua media lokal ini 

berupaya untuk selalu menyajikan pemberitaan yang berkesinambungan dan terus 

menerus serta intensif supaya berbagai permasalahan yang timbul pasca bencana ini 

dapat terpantau dan tersampaikan kepada masyarakat ataupun pemerintah, sehingga 

dapat segera ditentukan penindakan dan kebijakan yang tepat untuk menangani 

permasalahan tersebut.  

Dalam menjalankan fungsi kontrol sosial ini, Lombok Post dan Suara NTB 

mewajibkan untuk setiap jurnalisnya bekerjasama untuk mengawal jalannya 

rehabilitasi dan rekonstruksi ini dari berbagai sisi. Karena mereka berharap bahwa 

pengawalan yang mereka lakukan dari berbagai sisi ini dapat membantu pemerintah 

dalam mengambil kebijakan yang tepat atas permasalahan yang sesuai dengan kondisi 

sebenarnya di lapangan. Sesuai dengan salah satu prinsip jurnalisme bencana yang 

dikemukakan oleh Amiruddin  (dalam Kusuma & Hastarjo, 2016) bahwa media 

dituntut untuk lebih peka dan teliti dalam mengungkapkan hal-hal dalam tragedi 

bencana yang kemungkinan hal tersebut luput atau terlewatkan dari pantauan publik, 
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tidak terkecuali pemerintah. Sehingga dalam menjalankan pengawalannya ini, ketika 

media mengidentifikasi adanya suatu permasalahan yang dapat menghambat 

rehabilitasi dan rekonstruksi itu dapat segera diberitakan, supaya segera mendapatkan 

perhatian dan penanganan yang tepat dari pemerintah.  

Dalam prinsip jurnalisme yang yang disimpulkan oleh Nazaruddin (2007) 

berdasarkan penelitian mengenai jrunalisme bencana yang pernah dilakukan oleh 

(Yusuf, Jurnal Komunikasi, 2006: 47-49; Masduki, Jurnal UNISA, 2007; 

Stepankowsky dan Seifert dalam Andersen dan Irule, 1984: 96-98; Hight dan 

McMahon, 2006: www.darcenter.org; Rahayu, Polisema, Juli 2006; Amiruddin, Suara 

Merdeka 26 Januari 2007) bahwa salah satu prinsip dalam jurnalisme bencana yang 

harus dilakukan oleh media salah satunya yaitu:   

Prinsip Kontrol dan Advokasi  

a. Dalam hal ini, media dituntut untuk dapat melakukan pemberitaan terkait 

bencana yang terjadi secara konsisten dan terus memantau setiap permasalahan 

krusial yang tejadi akibat bencana tersebut, seperti distribusi bantuan yang 

bermasalah. Meski ini akan mengalami gesekan dengan tujuan media yang juga 

mengejar oplah dan rating, namun dalam hal ini media dituntut untuk dapat 

menyediakan pemberitaan yang proporsional terkait dengan permasalahan 

yang disebabkan oleh bencana yang terjadi dengan rentang waktu yang lebih 

panjang.  

http://www.darcenter.org/
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b. Media dituntut menjalakankan fungsi pengawasannya sebagai watch dog untuk 

mengawasi pihak-pihak yang menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. 

Dalam hal ini, media dapat menerapkan jurnalisme investigasi dalam proses 

pengawasan tersebut. Namun jika jurnalisme investigasi menjadi hal yang 

dirasa sulit, maka media dalam hal ini dapat menjalin aliansi bersama dengan 

media-media yang ada, LSM, dan para akademisi yang berhubungan dengan 

hal tersebut, guna untuk mengontrol penyaluran bantuan. 

c. Media harus menjalankan perannya dalam early warning system bencana. 

Dalam pengaplikasian prinsip kontrol dan advokasi ini, baik Lombok Post 

maupun Suara NTB sama-sama sepakat untuk tetap konsisten mengawal masa-masa 

rehabilitasi dan rekonstruksi ini hingga tuntas. Bahkan hingga saat ini pun kedua media 

lokal ini masih tetap memberitakan berbagai persoalan dan perkembangan terkait 

rehabilitasi dan rekonstruksi. Kedua media ini sepakat untuk tidak memberikan batasan 

waktu terkait pemberitaan pasca bencana ini sesuai dengan kebijakan yang kedua 

media ini jalankan bahwa akan tetap kosisten mengawal rehabilitasi dan rekonstruksi 

hingga tuntas hingga tidak ada lagi permaslahan dan masyarakat yang menjadi korban 

dapat memperoleh haknya secara adil dan hidup dengan layak kembali seperti 

terjadinya gempa.  

Sesuai dengan prinsip kntrol dan advokasi yang mengharuskan media untuk 

tetap konsisten dan memberi rentang waktu yang lebih panjang untuk menjadikan isu-

isu mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi ini sebagai berita utama hingga 
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permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik, harus bergesekan dengan 

tujuan media yang ingin mendapatkan peningkatan oplah dan rating. Namun Suara 

NTB mengkui bahwa media dalam menjalankan prinsip kontrol dan advokasi ini harus 

menerapkan keberimbangan antara idealisme dalam praktek jurnalisme dan juga media 

sebagai lembaga bisnis, kedua hal tersebut harus berjalan beriringan.  

Dalam hal ini Suara NTB memandang bahwa media sebagai salah satu lembaga 

yang tidak hanya berorientasi pada bisnis tetapi juga harus mengutamakan peran 

mereka dalam mengawal isu-isu kemanusiaan, salah satunya persoalan yang 

menghampiri para korban bencana dalam memperoleh haknya secara adil pada masa 

pasca bencana ini. Karena media juga harus berkontribusi dalam membantu 

menyuarakan hal-hal yang menyangkut kemanusiaan, jangan sampai hal tersebut justru 

digeser oleh isu-isu yang dinilai sedang hangat dan lebih mengutamakan hal-hal yang 

berkaitan dengan keuntungungan bisnis semata.  

Peran kontrol sosial media pada masa pasca bencana ini dapat menjadi rujukan 

pemerintah ataupun pihak terkait seperti LSM maupun perusahaan yang berkaitan 

dengan hal ini untuk dapat memberikan bantuan. Media melalui fungsi informatifnya 

dapat segera memberitakan permasalahan yang ditemukan melalui kontrol sosial yang 

dijalankan. Baik itu permasalahan yang menyangkut berbagai kebutuhan yang 

diperlukan untuk menunjang proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini.  

Badri (dalam Junaedi & Sukmono, 2018) mengatakan bahwa pada masa pasca 

bencana ini media berperan untuk mengawasi dan memberitakan bagaimana jalannya 
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rehabilitasi dan rekonstruksi. Termasuk dalam membantu memberitakan hal-hal yang 

menyangkut berbagai kebutuhan mendesak dan kebutuhan jangka panjang yang dapat 

menunjang proses tersebut.  

Dalam kasus pasca bencana gempa Lombok, adanya permasalahan mengenai 

kelangkaan dan kenaikan harga bahan bangunan seperti semen dan batu bata pun tak 

luput dari sorotan Lombok Post maupun Suara NTB. Bahkan permasalahan ini mereka 

sampaikan dan konfirmasi langsung kepada Presiden ketika mengunjungi Lombok 

pada saat peninjauan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Permasalahan 

kelangkaan dan kenaikan harga bahan bangunan ini terjadi menyusul gencarnya 

pembangunan kembali berbagai kerusakan fisik akibat gempa. Sehingga ini tentu 

memerlukan penindakan segera dari pemerintah untuk dapat mengantisipasi jangan 

sampai permasalahan ini berlarut yang justru menghambat proses rehabilitasi dan 

rekonstruksi yang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan pada akhir tahun 2019 ini. 

Dalam kasus kelangkaan dan kenaikan harga batu bata ini pun Lombok Post 

mengeluarkan kebijakan untuk melakukan laporan khusus terkait hal tersebut. 

Persoalan ini dijadikan laporan khusus karena dirasa memang memerlukan pengamatan 

lebih, guna untuk dapat mengetahui secara menyeluruh apa penyebab kenaikan dan 

kelangkaan yang terjadi. Dalam menjalankan peran pengawalannya dalam 

memberitakan peristiwa bencana, media juga seharusnya menggunakan gaya 

jurnalisme investigasi karena setiap informasi yang diperoleh tentu harus digali 

kedalamannya dengan menyertakan pertimbangan yang matang mengenai dampak 
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yang dapat ditimbulkan oleh pemberitaan tersebut (Shakuntala, Buletin Suara Korban 

Bencana: Connecting People, 2007). Sehingga melalui pemberitaan yang disampaikan, 

Lombok Post berharap ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil 

tindakan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut berlarut. Pemberitaan kenaikan 

harga batu bata ini disampaikan dari berbagai sisi supaya para korban yang tengah 

gencar membangun kembali rumahnya juga dapat mengetahui apa penyebab 

kelangkaan dan kenaikan harga tersebut. Sehingga dapat juga diupayakan untuk segera 

mencari alternatif yang dapat digunakan untuk mengganti batu merah yang pada saat 

itu mengalami kelangkaan.  

Begitupun dengan kasus panel untuk mendirikan Rumah Instan Sederhana 

Sehat (Risha) yang mengalami kendala karena terbatasnya panel yang menjadi bahan 

baku utama dalam pendirian Risha. Hal itu dikarenakan perusahaan penyedia panel 

tidak dapat mencetak panel secara masal dan dalam satu hari hanya bisa mencetak 

1.242 panel yang hanya bisa digunakan untuk mendirikan 9 unit rumah saja. 

Permasalahan tersebut terus diberitakan oleh Lombok Post dan Suara NTB guna 

mengingatkan pemerintah bahwa hal tersebut perlu penanganan segera. Sehingga 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PKM) yang 

kala itu masih dijabat oleh Puan Mahari, datang mengunjungi Lombok untuk meninjau 

langsung proses pencetakan panel di Lombok Tengah. Menanggapi hal tersebut, Puan 

pun meminta langsung kepada 8 BUMN dan UMKM di NTB supaya turut serta ambil 
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bagian untuk menjadi penyedia panel, guna mengatasi permasalahan keterbatasan 

panel tersebut.  

 Tidak hanya itu, fenomena kelangkaan bahan bangunan semen juga menjadi 

sorotan media lokal. Melalui pemberitaannya Suara NTB pun berupaya menyajikan 

pemberitaan lengkap mengenai kalangkaan semen di NTB. Sebagai repson dan 

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait atas banyaknya laporan dari 

masyarakat dan pemberitaan yang terus menerus dilakukan oleh media lokal mengenai 

kelangkaan dan kenaikan harga semen tersebut, dinas perdagangan bersama dengan 

Polda NTB pun langsung menggelar operasi pasar. Dengan tujuan untuk dapat 

menekan harga supaya tetap normal sehingga tidak memberatkan masyarakat yang 

menjadi korban untuk membeli semen dan segera membangun kembali rumah mereka 

yang rusak. Operasi pasar ini juga bertujuan untuk melihat dan mengawasi langsung, 

apabila di lapangan ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang atau 

oknum-oknum yang ingin memanfaatkan keadaan tersebut untuk memperoleh 

keuntungan, dapat segera ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.  

Disini dapat dilihat bagaimana relasi kebijakan redaksi dengan respon dan 

kebijakan pemerintah. Dimana kedua media lokal tersebut sama-sama berkomitmen 

untuk tetap melakukan kontrol atas segala permasalahan yang terjadi selama proses 

rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini tidak hanya berkaitan dengan isu-isu besar, tetapi juga 

isu-isu seperti permasalahan yang menyangkut proses pendirian rumah tahan gempa 

yang mengalami banyak kendala. Dengan media tetap terus memberitakan 
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permasalahan tersebut, maka tidak menutup kemungkinan pemerintah akan merespon 

dengan cepat dan tentu segera mengambil tindakan untuk menetapkan kebijakan sesuai 

dengan permasalahan yang ada. Sehingga permasalahan tersebut dapat segera 

tertangani dan proses rahab dan rekons dapat terus berjalan.  

Adanya kerentanan timbulnya bencana gelombang kedua yang menyangkut 

korupsi ataupun pemotongan dana bantuan yang tidak dapat terelakkan dilakukan oleh 

oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan justru memanfaatkan 

ketidakberdayaan masyarakat untuk memperoleh keuntungan. Permasalahan ini justru 

dapat menghambat jalannya rehabilitasi dan rekonstruksi, oleh karena itu media 

diharuskan untuk dapat melakukan pengawasan (watch dog) terhadap para pemangku 

kebijakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam membantu proses rehabilitasi dan 

rekonstruksi ini. Seperti beberapa kasus korupsi yang terjadi pasca bencana gempa 

Lombok, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertugas sebagai penyalur 

dana bantuan dan pendamping bagi masyarakat yang menjadi korban.  

Seperti kasus korupsi dana bantuan gempa Lombok yang dilakukan oleh 

anggota DPRD kota Mataram dengan barang bukti uang tunai sebesar 30 juta rupiah 

kemudian juga kasus pemotongan dana bantuan untuk pembangunan kembali masjid 

yang rusak akibat gempa, yang dilakukan oleh salah satu staf Kementerian agama 

Lombok Barat yang akhirnya terjaring OTT. Kemudian juga terkait penggelapan dana 

bantuan gempa yang dilakukan oleh salah satu bendahara Kelompok Masyarakat 

(Pokmas) di wilayah Lombok Barat. Dimana yang bersangkutan saat ini sudah ditahan 
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di Polres Lombok Barat bersama barang bukti penggelapan dana yang dilakukan. 

Dalam hal ini media beruapaya melaporkan hal-hal terkait yang dapat menghambat 

jalannya rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga dapat segera ditangai oleh pihak 

berwajib.  

Sebagai pengawalan dan pengawasan yang dilakukan, pemberitaan mengenai 

perkembangan penanganan tersangka kasus korupsi dan pemerasan dana bantuan 

gempa pun tetap diberitakan oleh kedua media lokal ini. Hingga tersangka 

mendapatkan hukumun yang setimpal atas apa yang telah dilakukan yang menjadi 

salah satu penghambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Oleh karenanya 

pengawalan media lokal menjadi hal yang perlu dilakukan hingga berbagai persoalan 

mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi terselesaikan dan masyarakat yang menjadi 

korban dapat memperoleh semua haknya secara adil. Karena media lokal bertanggung 

jawab untuk dapat tetap menyajikan konteks yang lebih spesifik terkait daerahnya yang 

masih dalam proses pemulihan dan perbaikan pasca bencana. Karena media lokal 

memiliki tanggung jawab untuk meneruskan pengawasan terhadap kebijakan dan 

permasalahan dan proses rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut (Herwmawan, 2010). 

Dalam hal ini, pemberitaan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan 

oleh Lombok Post dan Suara NTB tidak memiliki perbedaan yang besar karena 

keduanya sama-sama berkomitmen untuk tetap mengawal dan memberitakan segala 

permasalahan yang ada, tidak hanya terkait isu besar seperti penanganan kasus korupsi, 

tetapi juga isu-isu terkait kendala yang menghambat proses pendirian rumah tahan 
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gempa. Terkait isu, hampir tidak ada perbedaan walaupun dalam penulisan 

pemberitaannya tentu masing-masing media memiliki keunikannya tersendiri seperti 

pemilihan kata atau penulisan judul.  

Perbedaan spesifik bagaimana kedua media tersebut mengawal rehab dan 

rekons terdapat pada kebijakan redaksi yang diterapkan. Seperti penugasan peliputan 

rehab dan rekons di lapangan, dimana Suara NTB selain mewajibkan setiap jurnalisnya 

untuk mengutamakan isu mengenai rehab dan rekons apabila ada perkembangan, tetapi 

juga secara khusus menugaskan seorang jurnalisnya untuk ikut bersama BPBD guna 

membantu jurnalis di lokasi paling terdampak gempa untuk dapat memperoleh data 

terbaru yang relevan terkait perkembangan rehab dan rekons. Serta untuk dapat lebih 

memahami bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan ketika melakukan tinjauan 

bersama BPBD, sehingga dapat memberikan gambaran sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya. Berbeda dengan Lombok Post karena tidak ada penugasan khusus untuk 

jurnalisnya, tetapi hanya mewajibkan untuk setiap jurnalisnya supaya selalu 

mengutamakan isu mengenai rehab dan rekons apabila ada perekembangan, sesuai 

dengan pos liputan masing-masing.    

Kemudian terkait dengan pemberitaan mengenai data yang lebih mendalam, 

biasanya Lombok Post akan merangkum ini melalui laporan khusus (Lapsus). Dalam 

lapsus ini, suatu isu akan dibahas secara menyeluruh dari berbagai sisi dan isu dalam 

lapsus ini akan diangkat sesuai dengan permasalahan krusial yang sedang terjadi. 

Seperti misalanya pemberitaan terkait dengan kelangkaan batu bata yang dibahas tidak 
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hanya mengenai tanggapan dari sudut pandang masyarakat yang menjadi korban, tetapi 

jga dari sudut pandang para pedagang batu bata, dalam lapsus tersebut dijelaskan apa 

saja faktor yang mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga batu bata tersebut. 

Sehingga hal itu dapat dijadikan acuan dan pertimbangan oleh pemerintah dalam 

menentukan kebijakan untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. 

Kemudian Suara NTB dalam pemberitaannya juga menyajikan lengkap dari 

berbagai sudut pandang terkait suatu permasalahan yang terjadi pasca bencana. Seperti 

pemberitaan hasil diskusi terbatas yang dilaksanakan, dalam pemberitaan tersebut, 

Suara NTB menyajikan lengkap terkait apa permasalahan yang diangkat. Kemudian 

bagaimana pihak-pihak bersangkutan memberikan respon terkait permasalahan 

tersebut, dan bagaimana kritik serta masukan yang dapat dijadikan strategi guna untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Bagaimana hasil dan kesimpulan diskusi 

tersebut akan diberitakan secara lengkap, sehingga dapat menjadi rujukan tidak hanya 

bagi pemerintah, tetapi juga pihak-pihak bersangkutan lainnya. Seperti permasalahan 

pariwisata pasca gempa, dimana hasil dari diskusi tersebut dapat menjadi rujukan bagi 

pihak-pihak terkait lainnya dalam menentukan strategi untuk bekerjasama membantu 

pemerintah dalam membangkitkan dan memperkuat pariwisata ke depannya.  
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Media Lokal dalam Mengawal          

Rehabilitasi dan Rekonstruksi               

Pasca Bencana Gempa Lombok 

Kebijakan Redaksi 

  Lombok Post dan Suara NTB sama-

sama ingin konsisten memberitakan isu 

Rehab dan Rekons 

 

 Lombok Post dan Suara NTB 

mengharuskan setiap jurnalisnya untuk 

all out dan saling berkoordinasi untuk 

mengawal isu Rehab dan Rekons dari 

berbagai sisi 

 

 

 Lombok Post menyediakan ruang 

pemberitaan bagi pihak yang 

menawarkan solusi alternatif untuk 

pendirian RTG 

 

 Lombok Post menyediakan ruang 

pemberitaan dan memberikan 

keringanan iklan bagi perusahaan yang 

memberikan CSR untuk korban gempa 

 

 Suara NTB menyediakan ruang diskusi 

interaktif untuk mempertemukan 

langsung pihak-pihak bersangkutan 

dengan pemerintah untuk sama-sama 

mencari solusi atas permasalahan yang 

ada 

 

 

 Suara NTB menjalin relasi dengan 

BPBD sebagai sumber data relevan 

 

 Suara NTB menjalin relasi dengan 

pemerintah, LSM dan perusahaan untuk 

mempercepat Rehab dan Rekons 

 

 Memanfaatkan jejaring antar media 

Pemberitaan 

 Penyajian Jurnalisme Optimis : 

 Menyajikan pemberitaan dengan bahasa dan 

judul yang dapat membangkitkan rasa optimis 

korban 

 

 Menghadirkan pemberitaan yang dapat 

mengurangi kecemasan masyarakat 

 

 Menyajikan ruang setara dalam memberitakan 

perempuan, ibu hamil dan anak 

 

 Menyajikan pemberitaan yang mengarah pada 

upaya menambah kesadaran dan kapasitas 

masyarakat dan pemerintah untuk dapat 

meminimalisir risiko dan dampak bencana, 

serta untuk optimalisasi mitigasi bencana ke 

depannya 

Kontrol Sosial : 

 Memberitakan segala permasalahan yang 

menghambat proses Rehab dan Rekons 

 

 Memberitakan perkembangan Rehab dan 

Rekons serta upaya yang telah dilakukan 

pemerintah secara berkesinambungan 

 

 Memberitakan perkembangan penanganan 

kasus korupsi dana gempa yang dilakukan 

oknum-oknum tidak bertanggung jawab  

 

Bagan 3 Kesimpulan Analisis dan Pembahasan 
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BAB V  

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan  

 Pada masa pasca bencana gempa Lombok ini, Lombok Post dan Suara NTB 

berkontribusi tidak hanya melalui pemberitaan, tetapi juga kebijakan redaksi dengan 

terlibat langsung dalam membantu percepatan proses rahabilitasi dan rekonstruksi. 

Lombok Post memberikan ruang pemberitaan gratis bagi pihak-pihak yang dapat 

menawarkan solusi alternatif pendirian RTG. Kemudian Memberi diskon harga untuk 

pemasangan iklan kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan yang menggalang 

CSR untuk membantu para korban. Memanfaatkan jaringan JPNN (Jawa Post National 

Network) grup menyebarkan pemberitaan mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi 

melalui pertukaran berita dengan media lokal di daerah lain. 

Suara NTB mengadakan diskusi terbatas sebagai ruang diskusi interaktif yang 

mempertemukan langsung pihak-pihak terkait sesuai dengan tema diskusi yang 

diangkat untuk merumuskan dan memperoleh solusi atas permasalahan yang terjadi, 

termasuk permasalahan yang terjadi pasca gempa. Kemudian hasil dari diskusi ini 

diberitakan sehingga masyarakat luas pun dapat mengetahui apa permasalahannya dan 

bagaimana upaya yang tengah dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan 

tersebut. Suara NTB memiliki kebijakan untuk menjalin relasi bersama BPBD dengan 

menugaskan seorang jurnalisnya secara khusus untuk ikut bersama BPBD meninjau 
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langsung dan mengawasi jalannya rehabilitasi dan rekosntruksi. Tujuannya untuk 

menyampaikan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan cepat dan tepat 

sesuai data relevan di lapangan.  

 Kedua media lokal tersebut sama-sama sepakat untuk tetap konsisten mengawal 

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa Lombok ini juga melalui 

pemberitaan. Semua jurnalisnya diwajibkan untuk saling berkoordinasi dan 

mengutamakan setiap isu mengenai perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi. Serta 

melakukan kontrol sosial dengan memberitakan berbagai permasalahan yang 

menghambat proses tersebut. Supaya berbagai permasalahan pasca bencana ini dapat 

terus terpantau dan segera mendapatkan penanganan sesuai dengan kondisi sebenarnya 

di lapangan. Kedua media lokal ini juga berupaya menyajikan jurnalisme optimis, 

dengan menghadirkan pemberitaan-pemberitaan dengan bahasa yang dapat menambah 

rasa optimis para korban. Serta menyajikan pemberitaan yang diarahkan untuk dapat 

menambah kapasitas mitigasi bencana di NTB ke depannya.  

5.2 Saran 

a. Saran Akademis 

Peneliti berharap, penelitian ini dapat memperkaya penelitian mengenai 

jurnalisme bencana dalam memahami bagaimana media, terutama media lokal harus 

turut berkontribusi dalam mengawal setiap fase bencana. Dan diharapkan depannya 

dapat memantik munculnya peneitian-penelitian baru mengenai jurnalisme bencana 

yang dapat dikaji dari berbagai sisi. Baik itu melalui isi berita, ataupun bagaimana 



173 
 

 
 

praktek jurnalisme bencana yang dijalankan oleh jurnalis media lokal, sehingga dapat 

mengetahui sudah sejauh mana pemahaman dan kemampuan jurnalis media lokal 

mengenai jurnalisme bencana.  

b. Saran Praktis 

a) Dalam menjalankan praktek jurnalisme bencana, ke depannya para tim 

redaksi terutama jurnalis harus dapat memahami apa itu jurnalisme bencana 

dengan baik. Karena pemahaman mengenai jurnalisme bencana dan 

pengetahuan yang luas mengenai kebencanaan dapat mempengaruhi 

kualitas berita mengenai bencana yang ditulis oleh media tersebut.  

b) Kemudian diperlukan adanya pelatihan khusus mengenai praktek 

jurnalisme bencana yang harus diikuti oleh setiap tim redaksi. Sehingga 

dapat menambah pengetahuan dan kemampuan setiap jurnalis terkait 

dengan bagaimana peliputan yang seharusnya dilakukan dalam setiap fase 

bencana. Sehingga jurnalis dapat survive, tetap menyajikan informasi 

terkini, tetapi juga tetap mengutamakan keselamatan ketika sedang terjadi 

bencana.  

c) Perlunya media membekali setiap jurnalisnya dengan berbagai peralatan 

yang dibutuhkan ketika harus meliput suatu peristiwa bencana. Karena 

bagaimanapun tetap tidak ada berita yang seharga nyawa.   

d) Selain itu, media juga seharunya dapat memberikan penugasan yang lebih 

jelas dan spesifik lagi bagi setiap jurnalisnya dalam peliputan bencana, tidak 
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terkecuali pasca bencana. Hal ini dapat diberikan melalui kegiatan rapat 

redaksi atau rapat evaluasi rutin.  

e) Kemudian juga alangkah baiknya jurnalis yang ditugaskan untuk meliput 

suatu peristiwa bencana, tidak hanya satu jurnalis saja, melainkan setiap 

jurnalis juga harus dapat melakukan peliputan peristiwa bencana dengan 

baik.  

f) Perlu adanya rolling atau pergantian rutin jurnalis yang bertugas dalam 

meliput bencana atau pasca bencana, guna untuk dapat membantu menjaga 

kesehatan fisik dan mental jurnalis yang berada di lokasi paling terdampak 

bencana. Oleh karenanya diperlukan adanya pelatihan khusus, sehingga 

ketika dibutuhkan untuk meliput suatu peristiwa bencana semua juranlis 

sudah siap dan dapat melakukan praktek itu dengan baik.  

g) Media dapat menjalin relasi yang baik dengan pihak-pihak terkait seperti 

BPBD atau BNPB guna untuk dapat memberikan informasi yang 

berkualitas dan sesuai dengan data yang relevan. Sehingga dapat dijadikan 

sebagai acuan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan. 

h) Perlunya media saling bersinergi bersama masyarakat yang menjadi korban 

dalam mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. 

Sehingga setiap kegiatan dapat terpantau dan dapat meminimalisir 

terjadinya penipuan dana bantuan oleh oknum yang ingin memanfaatkan 

ketidak berdayaan masyarakat. 
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LAMPIRAN 

Interview Guide 

Pertanyaan Untuk Pimred atau Redaktur Pelaksana: 

1. Bagaimana penentuan framing dalam pemberitaan rehabilitasi dan 

rekonstruksi, apakah lebih memihak kepada masyarakat atau pemerintah? Atau 

justru seimbang? 

2. Model atau gaya jurnalisme seperti apa yang diterapkan dalam peliputan rehab 

dan rekons ini? 

3. Seberapa konsisten media saudara/I dalam mengawal rehab dan rekons, di 

tengah banyaknya isu-isu lain yang lebih menarik? 

4. Bagaimana kebijakan redaksi dalam penentuan isu mengenai perkembangan 

rehab dan rekons? 

5. Apakah dari media saudara/I menugaskan jurnalisnya nya untuk blususkan 

mencari isu-isu yang mungkin luput dari pelaporan media lain? 

6. Bagaimana penentuan agenda setting yang dijalankan oleh media saudara/I 

dalam mengawal isu-isu yang mungkin juga dapat menentukan opini publik? 

7. Bagaimana media saudara/I berupaya untuk menjadikan medianya sebagai 

ruang setara bagi semua pihak? Termasuk anak-anak, perempuan dan kaum 

difabel? 

8. Bagaimana penentuan intensitas pemberitaan pada media saudara/I? 

9. Bagaimana kebijakan redaksi terkait penentuan isu mengenai perkembangan 

rehab dan rekons, apakah ada instruksi wajib bagi setiap jurnalis untuk 

memiliki isu terkait perkembangan rehab dan rekons setiap harinya? 

10. Isu seperti apa yang akan diberitakan, apakah setiap isu mengenai rehab dan 

rekons? Atau ada kriteria isu tertentu? 

11. Bagaimana seharusnya media menjalin koordinasi dan kerjasama dengan 

pemerintah dan masyarakat, guna mempercepat pemulihan pasca bencana
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12. Adakah perbedaan intensitas pemberitaan ketika masa tanggap darurat dengan 

masa recovery saat ini? 

13. Bagaimana peran media lokal dalam membantu menyusun agenda recovery? 

14. Bagaimana anda saudara/I selaku pimred dan redaktur pelaksana memberikan 

arahan kepada jurnalis yang bertugas? 

15. Bagaimana seharusnya media berperan dalam peliputan bencana? 

16. Seberapa perlu media, terutama media lokal dalam mengawal masa rehab dan 

rekons? 

17. Bagaimana anda selaku pimred dan redaktur pelaksana menjalankan fungsi 

gatekeeping dalam menentukan kebijakan, baik itu mengenai isu dan 

pemberitaan pasca bencana? 

18. Bagaimana upaya yang dilakukan media saudara/I untuk dapat tetap 

menjadikan isu-isu mengenai rehab dan rekons ini supaya tetap menarik? 

19. Bagaimana upaya media suadara/I dalam mengusung jurnalisme optimis dalam 

jurnalisme bencana? 

 

Pertanyaan Untuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram: 

1. Bagaimana AJI melihat praktik jurnalisme bencana pada media lokal di 

Lombok? Terutama praktik jurnalisme bencana pada masa pasca bencana? 

2. Bgaimana media seharusnya berperan dalam mengawal fase-fase bencana, 

terutama pasca terjadinya bencana? 

3. Bagaimana menurut AJI, sejauh ini apakah media lokal di Lombok, terutama 

(Lombok post, Suara NTB) sudah mampu menjalankan fungsi pengawalannya? 

Mungkin sudah mampu mengawal isu-isu yang justru luput dari pandangan 

publik 

4. Bagaimana seharusnya media lokal yang ada di Lombok menjalankan 

perannya, terutama setelah bencana? 

5. Jika melihat framing pemberitaan media lokal Lombok saat ini, apakah sudah 

dapat dikatakan cover both sides? 
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6. Apakah media lokal sudah mampu mengahdirkan nilai optimis dalam 

pemberitaannya? Terutama pasca bencanan? 

7. Apakah media lokal dapat dikatakan sudah mampu melakukan kontrol sosial 

pada masa pasca bencana saat ini?  

8. Apakah dari AJI pernah belusukan ke tengah-tengah masyarakat yang menjadi 

korban bahkan masih mengungsi? Adakah keluhan atau masukan dari 

masyarakat terkait pemberitaan atau praktek jurnalisme bencana pada media 

lokal? 

9. Apakah ada rencana dari AJI untuk memberikan pelatihan bagi para jurnalis 

media lokal yang ada di Lombok terkait dengan peliputan bencana? 
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TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN 

Keterangan: 

Y : Yudina 

LP : Lombok Post 

SNTB : Suara NTB 

Redaktur Pelaksana Lombok Post (26 April 2019) 

Kebijakan Redaksi:  

Y :  Bagaimana kebijakan redaksi dari Lombok Post terkait dalam mengawal tahap 

rehab dan rekons pasca gempa Lombok ini ? 

LP :  Fokus kita dari awal memang sudah komit, karena kita tau kasusnya akan seperti 

ini dan dari pengalaman sebelum-sebelumnya kita sama-sama tau, ketika terjadi 

bencana disuatu daerah dan dibarengi dengan bencana juga didaerah lain pasti kita 

ditinggalkan. Apalagi ini juga momen-momen pemilu, jadi isu terkait gempa ini seolah 

tenggelam. Tapi di Lombok post, arah kebijakannya seperti itu, saya selaku redaktur 

pelaksana menjalankan kebijakan seperti itu, harus fokus, bahkan sampe sekarang isu 

terkait rehab dan rekons harus ada bahkan setiap hari, kalau bisa menjadi halaman 

depan, dan walaupun tidak menjadi halaman depan namun isu terkait gempa wajib ada 

dipemberitaan Lombok Post setiap harinya, walaupun tidak menjadi headline tapi 

harus tetap ada walaupun harus nyempil. Kalau tidak sumbernya dari Pemkot, atau 

pusat dan kalau tidak dari pusat ya dari daerah. Paling tidak setiap hari walaupun tidak 

menjadi headline tapi paling tidak ada disalah satu halaman. Itu dari awal sampe 

sekarang masih tetap dan terus kita beritakan, walaupun porsinya agak berkurang 

karena isunya agak kecil karena isu politik yang lebih besar dan kita masih running 

sampai sekarang.  

Y : Apakah semua jurnalis setiap harinya diwajibkan untuk menulis terkait isu rehab 

dan rekons pasca gempa? 

LP : Semua jurnalis diwajibkan untuk tetap mengawal isu gempa sesuai dengan post 

masing-masing. Khusus terkait isu gempa kita all out, jadi misalnya gini “sampai di 

desk-desk yang tidak meliput bencana misalnya, seperti desk Hukrim itu dia wajib 

mengawal juga dari sisi penegakan hukumnya” contohnya besok pagi itu ada berita 

soal pelimpahan 2 tersangka dugaan korupsi rehab masjid pasca gempa itu. Jadi semua 

desk itu, khusus untuk gempa ini memang kita all out karena ini tanggung jawab moral 

kita kepada masyarakat, jadi kalau bukan kita siapa lagi.  
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Memang sih, media lain memang seperti competitor di Suara NTB atau Radar Lombok 

porsinya agak kurang. Memang kami khusus untuk gempa ini kan apalagi gempa 

susulannya masih ada kemarin itu fokus kita dari awal, selain pemberitaan, kita juga 

menggalang dana, galang bantuan, itu sebagai bentuk karna kami disini koran paling 

tua dan paling besar disini ya tanggung jawab moralnya tetap. Jadi penugasan itu tidak 

harus sesuai desk saja, harus all out semua. Semua biro di daerah, dikabupaten itu 

ketika ada berita yang berkaitan dengan becana itu harus diprioritaskan, itu harus 

menjadi skala prioritas pertama. Ini sampai kapan? Sampai kapannya belum kami 

tentukan, yang penting intinya sih sederhana, niatan kami masyarakat harus tertolong 

dengan cepat, dengan tepat dan tidak dikorupsi. Sesederhana itu aja sih. 

Y : Kalau untuk penentuan isu, kebijakan redaksi dari Lombok Post sendiri itu 

bagaimana? 

LP : Kebijakan redaksi yang kami ambil tidak melulu soal isu besar, tetapi hal-hal yang 

menyangkut misalnya ini kalau tidak salah saya lupa-lupa ingat isu terkait kenaikan 

harga batu bata itu kami jadikan laporan khusus sebanyak 4/5 kali selama ini selain 

yang harian. Setiap hari rabu di Lombok post itukan ada lapsus (laporan khusus) yang 

mengulas secara mendalam disana. Kadang-kadang misalnya yang terakhir kemarin itu 

kami mengulas soal “bagaimana dampak ketersediaan bahan baku batu bata” 

normalnya, bata disini itu kan harganya 600-620 ribu, malah untuk sekitar kota 

mataram itu 650rb sudah bisa sampai rumah, walaupun rumah kita didalam gang gitu. 

Nah sekarang, karena permintaan tinggi sementara suplay nya kurang itu harganya 

hampir mendekati 1jt. Dan ini kenapa isu kami angkat dari semua sisi, supaya 

masyarakat mengetahui secara komperhensif.  

Misalnya kemarin saya sempat sampai terakhir kami sempat dituding partisan karena 

sedang musim pemilu, Luhut sempat marah-marah hingga Jokowi memanggil kami, 

tapi kami biasa saja.  Kami bahkan tidak ada tendensi politik sedikit pun, kami tidak 

ada niat untuk itu, niat kami sederhana karena sekarang ini kita kondisinya bukan 

sebagai pemantau tetapi kita ini juga sebagai korban semua. Bahkan kami di kantor itu 

masih mengungsi, yang awalnya kami di kantor ruang redaksi kami di lantai 3, tapi 

sampai sekarang masih pindah ke bawah, kemarin bahkan kami sempat bekerja diluar 

gedung, seandainya tidak musim hujan sampai sekarang juga masih di luar. Jadi kami 

di redaksi itu sepakat, sekarang kondisinya kita bukan sedang memantau orang yang 

sedang terkena, tapi kita juga yang merasakan.  

Jadi kalau bukan kita yang aware, kalau bukan kita yang mendorong dari pemberitaan, 

maka siapa lagi? Ya Alhamdulillah setelah kami agak nyinyir setiap hari walaupun 

gubernur marah, bupati marah, jokowi marah, luhut beberapa kali marah, bahkan 

kemarin waktu jokowi datang kebetulan kan saya yang menerima sendiri, tidak ada 

dialog lain selain membicarakan gempa, karena beliau tau kami dari awal konsen soal 

itu, tidak ada pembicaraan apa-apa yang lainnya selain gempa. artinya apa? Teman-

teman bisa membaca arah kebijakan redaksi kami ya seperti itu, kami ingin all out soal 
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gempa ini, sekali lagi tidak ada niatan kami untuk politik ini itu, tendensi ini itu, tidak 

ada. Kami hanya ingin masyarakat yang menjadi korban ini segera tertangani. Seperti 

itulah dasar arah kebijakan kami di Lombok Post.  

Y :  Terkait intensitas pemberitaan sejak rehab rekons?  

LP : Kalau berkurang itu kan tergantung ritme, dimanapun perusahaan pers itu pasti 

akan memprioritaskan apa yang diperhatikan publik. Kalau intensitas pemberitaan, 

kalau dikatakan terlalu sering muncul juga tidak, tetapi mungkin volume yang 

berkurang. Kalau kemarin ketika awal-awal misalnya bisa satu hari berita dikoran 

setiap halamannya itu tentang gempa, kan kita konsep halamannya di Jawa Post grup 

itu konsep halamannya perdaerah, Bima, Dompu, Sumbawa, Mataram, Lobar, Lotim, 

Loteng. Ketika awal-awal memang semua itu pemberitaannya terkait gempa, cuman 

kan kembali lagi, pertama tekait soal isu juga, jika disuatu daerah penanganan isunya 

sudah baik kadang-kadang isunya habis.  

Contoh saja yang sukses itu diantara semua daerah setelah kita running itu Lombok 

Tengah, Loteng sebagai daerah dengan tingkan rekonstruksi paling cepat di NTB. Ya, 

media juga dalam hal ini tentu memiliki andil besar disana, karena kami nyinyir setiap 

hari. Jadi hasilnya apa? Rumah cepat dibangun, bantuan tersalurkan dan 

penyimpangannya 0 (enol). Dan justru yang agak lambat itu seperti Lobar, sudah 

lambat, dikorupsi pula. Ya untuk intensitas memang ada lah berkurang dan itu normal 

terjadi ketika misalnya isu pilpres yang agak seksi, sehingga terkait isu gempa kadang 

agak dikurangi spacenya, tetapi rasanya tidak ada satupun hari yang terlewat walaupun 

porsinya mungkin intensitasnya agak dikurangi sedikit, jumlahnya mungkin agak 

dikurangi. Tapi seinget saya sampai hari ini selalu ada berita gempa dan ditaruh 

dihalam daerah misalnya kalau kasusnya di Lombok Tengah ya dihalaman Loteng 

(Praya), ya seperti itu.  

Y :  Bagaimana cara/upaya dari Lombok Post untuk memback up isu yang sekiranya 

luput dari perhatian pemerintah dan media lain?  

LP :  Dari kami kan ritmenya setiap hari Kamis itu ada rapat redaksi dari siang setelah 

dzuhur itu ada rapat, dan sementara setiap malam itu juga ada rapat ditataran redaktur, 

tugasnya untuk memetakan isu. Isunya apa? Misalnya malam disela-sela layout itu 

isya’ sudah mulai layout nah itu kan masih nunggu layout biasanya kami para redaktur 

berkumpul untuk membahas isu apa nih misalnya atau apa yang mau difollowup besok? 

Nah itu yang kami bagi-bagi disana. Kadang nanti disana kami petakan isunya apa. 

Misalnya seperti kemarin, soal ketersediaan anggaran di pemerintah, yang ternyata 

ksoosng msialnya.  

Polanya ya kami bagi disana, ada tim ya misalnya para redaktur itu berkumpul untuk 

menentukan mana yang dijadikan prioritas, misalnya hambatannya seperti kemarin, 

kenapa dananya katanya Jokowi dananya sudah ada tetapi faktanya dibawah belum 

menerima nah itu kita cari hambatannya dimana, kadang kami pilih dia. “oh kemarin 
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itu pokmasnya kurang misalnya” atau kemarin misalnya sempat kendala di 

administrasi ini tukangnya/pekerjanya sudah ada, bahan bangunannya sudah ada, tetapi 

pencairan terhambat, bisa jadi laporannya kurang. Ini kadang-kadang isu kecil seperti 

ini yang kami perdalam, artinya biar dari semua lini tercover, ya Alhamdulillah sampai 

saat ini hampir semua sisi dan insyaallah akan terus kami kawal.  

Y :  Kalau terkait dengan jalin relasi dengan pemerintah/koordinasi untuk mempercepat 

rehab dan rekons bagaimana?  

LP : Kami hanya berkaca dari apa yang kami lakukan disini ya bentuknya seperti itu. 

Karena pertama, tugas kami sebagai media itu sebagai untuk agar jalannya kebijakan 

pemerintahan ini tidak menyimpang. Fungsi kontroling itu kami gunakan, ya 

bentuknya seperti itu tadi, semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kami 

upayakan untuk harus kami dampingi, kami soroti, kami beritakan, supaya masyarakat 

tau bahwa pemerintah sudah lakukan seperti ini. nah ketika nanti misalnya ada 

sumbatan, kami bisa memberikan masukan “oh sumbatannya disini”. Contoh yang 

agak ada hasilnya kemarin adalah ketika diawal-awal, sampai 2-3 kali Jokowi datang 

itu, saya rasa ada andil besar kami disitu, istilahnya kan cara media ini kan bekerja ya 

seperti itu. Ketika ada penyimpangan, kami dorong, kami berikan gambaran terkait 

“disini loh penyimpangannya”, supaya aparat atau instansi terkait bisa mengambil 

langkah cepat.  

Y :  Seberapa konsisten media untuk mengawal isu rehab dan rekons? 

LP :  Kalau praktiknya di media kami, memang sudah ada kebijakan dari awal. 

Memang tidak bisa dipungkiri seperti 2 minggu terhair ini isunya melulu tentang 

pilpres, pileg, tetapi tetap isu gempa itu harus ada dan arah kebijakannya seperti itu. 

Ya kadang misalnya dalam 1 halam isu gempa tersebut tidak bisa selalu menjadi 

opening/berita utama, tapi paling tidak isu gempa tersebut harus tetap ada, apapun itu 

isu gempa harus ada. Msialnya seperti kemarin, ketika temat-teman wartawan yang di 

Pemprov sibuk dengan isu politik, maka teman-teman Hukrim harus back up, cari 

misalnya soal apa yang seksi, misalnya ada 4 kasus tentang gempa, pertama soal yang 

Lobar kasus masjid yang di korupsi, kemudian ada laporan yang macam-macam lah 

gitu kan.  

Itulah bentuk-bentuk kebijakan kami walaupun wartawan tersebut tidak berada didesk 

yang menangangi soal gempa, walaupun kan yang desk tentang gempa hanya 3 daerah 

sebenarnya, Lombok Utara, Lombok Tmur, dan Lombok Tengah, ditambah sedikit 

Lombok Barat, dan isu yang di Lobar kadang dicover sama desk yang di Mataram. 

Kadang ketiga daerah ini kan karena ini juga musim pemilu jadi beritanya soal pemilu, 

tetapi tetap harus ada, ya kalaupun tidak di hukrim, kadang dari Sumbawa, 

perkembangan disana bagaimana, penanganannya seperti apa. Atau misalnya di 

Mataram, seperti kemarin, awalaupun ada isu-isu politik, tapi berupaya kami kait-

kaitkan.  
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Contoh misalnya, sekitar 2 bulan yang lalu, Jokowi datang ke Pengempel, itu daerah 

di dekat LCC, dan untuk wilayah Matarm itu merupakan daerah terdampak gempa. 

Supaya orang ingat bahwa itu daerah terdampak gempa, maka kami buatkan berita 

yang bisa membuat orang ingat, contohnya hasilnya seperti apa? Maka kami uji, 

walaupun Jokowi sudah datang kesana dia akan menang atau tidak didaerah tersebut. 

Kami berupaya untuk mengaitkan. Disatu sisi, isu besar terkait politiknya dapat, dan 

disis yang lain orang menjadi kembali ingat soal gempa, nah itu bentuk-bentuknya.  

Y :  Apakah sudah ada pelatihan terkait peliputan bencana/jurnalisme bencana? 

LP :  Kalau khusus untuk peliputan bencana itu dari awal ketika direkrut itu pasti sudah 

ada tapi itu kan bentuknya situasional. Jadi ketika kami rapat akhir pekan, selalu ada 

evaluasi. Mislanya ketikan gempa, seurgent apapun itu “Tidak ada namanya berita 

seharga nyawa”, itu yang selalu kami tegaskan. Ketika gempa itu posisi salah satu 

wartawan kami persis ada di Sambelia ketika gempa 6,7 SR, dia berada dipusat gempa 

dan saat itu posisinya sedang liputan dan ada gempa susulan. Sehingga kami selalu 

berikan penugasan mengenai safety first harus selalu yang utama, bahkan dipenugasan 

yang lain juga seperti itu, tidak hanya soal gempa. bahkan teman-teman wartawan di 

lapang justru merasa tertantang dan meminta ijin untuk ke Pelawangan Senaru untuk 

mengambil gambar erupsi, walaupun banyak yang mengusulkan tetapi tidak kami 

terima semua. Kita harus lihat dulu anak ini fisiknya bagaimana, kemampuan 

survivenya bagaimana, daya tahan tubuhya seperti apa, itu sellau dan wajib hukumnya 

itu harus selesai dulu baru wartawan diturunkan. Jadi, itu sudah menjadi SOP disemua 

grup di Jawa Post. Jadi, ketika penugasan itu walaupun dia merasa mampu tetapi kita 

menilai dia tidak mampu secara fisik misalnya.  

Y :  Apakah ada kerjasama dengan lembaga masyarakat untuk membantu mempercepat 

rehab dan rekons?  

LP : Kami menggalang dana trus juga memberikan space khusus untuk hampir semua 

lembaga LSM-LSM baik lokal maupun internasional. Ketika dia mislanya seperti 

kemarin ada LSM dari luar dari pulau Jawa kalau tidak salah, dia datang untuk 

membangun rumah alternatif di Batukliyang, bentuk kerjasamanya apa? Dia kami 

berikan ruang untuk kami bantu publikasikan, dengan tujuan supaya masyarakat 

mengetahui alternative rumah tahan gempa itu tidak hanya RISHA, RIKHA, tetapi ada 

juga rumah lain. Nah, kami selalu terbuka, sering kami terima email terkait hal serupa, 

ketika mereka turun mereka ingin kegiatan mereka terpublish dan orang mengetahui 

bahwa mereka berkegiatan, supaya pihak-pihak yang menyuplay dana untuk mereka 

juga mengetahui bahwa dananya tersalurkan dengan baik maka kami berikan space. 

Kadang kalau itu berbentuk iklan, maka kami berikan rate diskon rate (harga), mislanya 

ketika ada penyerahan bantuan atau CSR dari perusahan-perusahaan swasta misalnya 

seperti BCA atau Mandiri biasanya kan memasang iklan satu halaman, khusus untuk 

gempa kami berikan rate khusus, misalnya harga 1 halaman 10 jt  itu bisa kami karting 

sampai 6jt, itu salah satu bentuk supaya masyarakat juga mengethaui dan terutama yang 
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terpenting fundingnya (orang yang memberikan dana/bersedekah) mengetahui hal 

tersebut, bahwa sedekah mereka tersalurkan dengan baik. Aksi bareng dan kegiatan 

yang lainnya juga kami lakukan dan itu juga atas nama Lombok Post. Dan itu belum 

termasuk yang individu juga, mislanya penggalangan dana sesama wartawan 

/komunitas yang tdiak membawa nama Lombok Post juga banyak.  

 

Kebijakan Pemberitaan: 

Y :  Bgaimana upaya yang dilakukan Lombok Post untuk menjadikan isu yang itu-itu 

terus supaya lebih menarik seperti apa? 

LP :  Nah itu dia, disanalah tugasnya para redaktur. Tugasnya itu untuk menggali 

supaya isunya tidak monoton, apalagi. Maka dari itu, kami dari kemarin mengambil 

isu dari semua sisi, ya jadi rumus umum lah, ketika kita misalnya membedah sebuah 

kasus, rumus umunya apa? Ya rumus umunya seperti kita belajar dasar-dasar 

jurnalistik itu, dasar-dasar penulisan ada 5W+1H. Jadi itu selalu kami buat dipapan 

tulis terkait “ini-ini” kemudian kami koleksi isunya, apa yang terjadi, bagaimana, siapa 

yang bisa diwawancara. Nah nanti dari sana, kita bisa berangkat lagi “kemarin terkait 

soal apa saja soal gempa saja dan segala teknis-teknisnya” nah terus itu kapan, atau 

bagaimana, itu kan bisa jadi bermacam-macam.  

Sehingga pengayaan isu ini kemudian selain dari sisi teknis seperti tadi, kami juga 

punya yang namanya litbank, kami khusu ada namanya balitbank. Nah balitbank ini 

tugasnya salah satunya yaitu untuk memperkaya isu, bentuk tugasnya sederhana, dia 

harus mengoleksi isu, kemudian memantau media sosial (medsos) jadi kan balitbank 

bisa memantau isu juga dari instagram, Whatsup, grup-grup whatsup. Sehingga kita 

bisa mengetahui bagaimana perkembangannya. Nah dari sana nanti, rapat-rapat 

malamnya redaktur itu menentukan, misalnya ada 5 isu terkait gempa, misalnya terkait 

pencairan yang masih terhambat, realisasi yang masih kurang, atau gubernur yang 

seolah tidak terlalu serius menangangi.  

Nah itu yang kami rapatkan, redaktur memiliki tugas untuk memilih dan menentukan 

isu mana yang sekiranya lebih ‘seksi’ untuk diberitakan, jadi semua isu tentang gempa 

akan kami seleksi, baru setelah itu besok paginya dibahasakan oleh wartawan. Jam 5 

pagi itu wartawan sudah mendapatkan penugasan dari WA, terkait isu apa yang akan 

diliput dan harus dikembangkan. Nanti kalau hari Jum’at sebelum Jum’atan itu harus 

sudah listing siang. Itu untuk menentukan, siang ini wartawan di lapangan sudah dapat 

isu/berita apa, mislanya penugasannya terkait wawancara pak gubernur soal alokasi 

dana gempa, siang hari teman-teman wartawan di lapangan harus sudah melaporkan 

sudah dapat liputan terakait isu tersebut apa belum. Seandainya sudah dapat, sejauh 

mana jawaban yang sudah diperoleh dari liputan hari itu dan jika belum dapat karena 

mislanya gubernurnnya tertutup atau mislanya tiba-tiba dipanggil presiden itu siapa 

yang harus menggantikannya untuk menjadi narasumber, apakah wagub ataukah 
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kepala dinasnya, atau kepala biro, atau BNPB atau apa gitu kan. Itu bentuk-bentuk 

koordinasi sehingga isunya tidak mononton, supaya isunya tetap menarik, walaupun 

diangkat dari angel manapun, itu bentuk-bentuknya.  

LP :  Kalau terkait dengan penyarigan isu, itu nanti ditingkat redaktur, “karena 

wartawan liputan itu seperti orang berburu kan, idealnya seperti orang berburu”.  

Redaktur ketika malam hari memebri target misalnya, “besok pagi kamu berburu ke 

hutan “A” tangkepin saya burung, maka wartawan tu turun lapangan, kadang-kadang 

tidak bertemu burung, tapi justru bertemu biawak miasalnya, ya kadang seperti itu. 

Kadang atau burungnya ada tetapi ada beruang yang lewat dan beruangya lebih 

berharga, maka disinilah wartawan di lapangan diuji science of jurnalisme nya seperti 

apa”. Misalnya meskipun ditugaskan “A” anggap lah isu “A” ini sudah didapatkan 

tetapi ada beruang lewat dan itu dinilai lebih besar, lebih seksi, lebih bagus, maka dia 

harus mengejar itu. Tetap ada guidance nya tetap ada, tapi terkadang yang namanya 

berita, kita tidak ada satu hal yang pasti. Tiba-tiba misalnya hari ini ada isu “A” maka 

kita menjera “A” tapi tib-tiba didepan kita ada pesawat jatuh misalnya, normal juga 

jika isunya juga berpindah ke pesawat jatuh tersebut.  

Nah, hal ini sama seperti kasus gempa tadi, kita intinya, semua wartawan itu sudah 

kami berikan guidance atau pakem, misalnya-dari bulan sekian hingga sekian ini 

“jangan pernah tinggalkan isu gempa”. Apakah isu gempa ini kana selalu menjadi 

opening atau headline ya tidak selalu, yang jelas berita gempa itu setiap hari harus ada, 

entah dihalaman Hukrim kah, entah dihalaman Sumbawa. Intinya arah kebijakannya 

sudah ada, hanya saja nanti, supaya tidak mononton maka itulah tugasnya para manajer, 

para redaktur untuk mengarahkan supaya tidak monoton dan supaya tidak dihalaman 

itu beritanya itu terus yang berulang kali sehingga pembaca menjadi bosan. Itu lah 

bentuknya, ada guidance, ada pakem yang diberikan, tetapi tidak menafikkan ketika 

ada isu-isu besar lain yang tentunya wartawan bisa dinamis di lapangan, tidak skalek 

seperti itu. 

Y :  Terkait framing pemberitaan itu kebijakannya seperti apa pak? 

LP :  Framing itu kan tidak melulu bernada negative, bisa juga positif. Kalau kami, 

khusus karena kami dari awal sudah menegaskan “khsus untuk gempa, framing 

awalnya adalah kita tidak boleh meninggalkan korban gempa”, itu framing awalnya. 

Bentuknya nanti bagaimana, mau arah beritanya seperti apa, sederhananya kan 

niatannya “dari awal frame worknya kita harus mengabarkan segala informasi dan 

perkembangan tanpa harus menakut-nakuti”.  

Misalnya sempat ada kasus, ada pemb aca yang ingin mengirim somasi ke kami, waktu 

itu bulan Desember tgl 20 atau 25, ada opening pemberitaan kami yang berjudul 

“Potensi gempa masih hingga Januari”, pelaku pariwisata merasa keberatan, kami 

dituding menakut-nakuti padah narasumber dari isu tersebut adalah orang yang sangat 

compatible/kompeten dalam bidang tersebut, yaitu ahli BMKG bercerita bahwa 

masyarakat diminta untuk tetap waspada hingga Januari karena diprediksi hingga 
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pertengahan Januari gempa susulan masih ada. Sempat begitu naik berita tersebut, 

semua orang heboh sampai kami diancam mau disomasi karena menganggap bahwa 

kami menakut-nakuti. Kami tidak memiliki niat menkaut-nakuti, bahasanya pun kami 

kemas untuk membangun kewaspadaan, supaya masyarakat optimis dan aware, supaya 

msyarakat mengetahui bahwa mereka tinggal didaerah yang rawan bencana. framing 

positivisme kami seperti itulah bentuknya. Resikonya besar, misalnya kami dituduh 

ini, tuduh itu, itu tidak masalah karen itu tafsir.  

Tapi kami yakin bahwa dengan kami membangun, dengan kami mengabarkan bahwa 

bagaimana rawannya potensi bencana disini, kami bukan menakut-nakuti. Kami hanya 

ingin membangun kewaspadaan, nah itu frame worknya seperti itu. Kemudian disesi 

penanganan juga seperti itu, kami tidak ingin dana gempa itu dikorupsi, atau disalah 

gunakan atau diselewengkan dsb. Karena itu kami terus mendorong, nah itu bentuk 

frame worknya seperti itu. Jelas karena kami merasa kami ini adalah media yang lahir, 

besar dan cari makan disini, maka ya timbal baliknya harus seperti itu. Jadi frame 

worknya, wartawan tidak perlu ditugaskan lagi, tdiak perlu diingatkan lagi karena 

ketika ada isu terkait gempa maka dia harus kejar, nah bentuknya seperti itu.  

Y :  Kalau untuk gaya peliputan dari Lombok Post sendiri terkait isu gempa Lombok 

ini seperti apa pak? 

LP :  Ada macam-macam, kalau secara khusus itu tidak ada. Genre peliputan kami 

mengalir aja, mengikuti tapi nanti kan bentuknya bermacam-macam. Tapi yang jelas, 

nanti sekitar sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu akan ada indepth report lagi, untuk 

memfollow up isu yang sudah ada. Misalnya sudah sejauh mana perkembangannya, 

mislanya seperti ketika 2 bulan yang lalu target 75.000 rumah belum sampai, kan 

targetnya pada bulan Maret harusnya sudah 75.000 sudah terbangun, justru sampai 

Januari saja 5.000 saja belum tercapai. Nah itu yang kami follow up lagi, kami urai lagi 

hambatannya dimana, mislanya ternyata aplikatornya tidak ada, atau tenaga teknisnya 

kurang, kami preasure disana isunya, beritanya kami bombardier disana, supaya 

pemerintah mengetahui bahwa dana saja tidak cukup, tetapi orang yang paham atau 

tukang yang paham, untuk membangun RISHA itu tidak banyak. Sempat dulu diakhir 

Desember itu ada 300an tenaga yang sudah dilatih oleh kementerian PUPR kabur. 

Artinya apa? 300 ini hilang lalu mau bagaimana lagi? Nah itu kami kabarkan, akhirnya 

sebagai follow up, sebagai jawaban atas berita tersebut, TNI turun tangan. TNI 

mengirimkan 1000 peronil dari kesatuan ZENI untuk membantu warga untuk 

membangun. Nah itu bentuk-bentuk arahnya, jadi nanti bentuk pemberitaanya seperti 

apa? Tergantung isunya, kadang kalau isunya sedang hangat atau datanya bagus bisa 

dijadikan headline dihalaman depan dijadikan opening. Atau mungkin sisi human 

interest tinggi, kami buat dalam bentuk features. Kadang juga wartawan kami dorong 

sendiri untuk membuat opini bila itu terlalu subjektif, yang bisa kami letakkan 

dihalaman opini. Berbagai cara ini juga kami lakukan untuk memberikan preasure 

bahwa supaya penanganan pasca gempa ini bisa segera tertangani.  
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Y :  Bagaimana standar isu yang ditentukan? 

LP : Sering terkadang berita yang dituliskan wartawan itu bermasalah di narasumber, 

terkadang juga datanya tidak akurat, bukan beritanya tidak dinaikkan sampai 

seterusnya, kadang itu kami oper lagi karena datanya masih kurang supaya dapat 

diriview turun lapangan lagi baru dinaikkan. Kemudian juga ketika narasumbernya 

kurang miasalya, kadang kami suruh turun lagi untuk melengkapi, supaya 

pemberitaannya tetap cover both sides, jadi semua pihak yang terlibat dalam isu itu 

diberikan porsi yang sama untuk berbicara.  

Y :  Bagaiamn respon terkait isu-isu strategis seperti isu gender dan disabilitas? 

LP : Malah kami bikin beberapa kali laporan khsusus soal itu, terutama mislanya 

bagaimana kondisi ibu hamil di pengungsian, dan termasuk juga kami berikan dari 

induk kami Jawa Post sempat waktu itu kami bawakan tim khusus dari Surabaya, selain 

kami memfasilitasi LSM-LSM untuk membantu trauma healing, dsb. Atau 

memfasilitasi ibu-ibu hamil dan para difabel kami juga membawa logistic sendiri, 

waktu itu lokasinya di Kekait dan Medas, waktu kami membawa bantuan khusus 

dokter, psikolog, dari Surabaya. Tapi yang paling sering selain kami sendiri yang turun 

tapi kami juga memfasilitasi publikasinya.  

LP : Karena inilah bentuknya kan ketika kami mendorong perubahan dari pemberitaan, 

enaknya kami disini (Lombok Post) bukan hanya media lokal, kami disini market 

leader, kemudian kami kan berjejaring, digrup kami itu kana da sekitar 160an koran 

ditambah lagi radio, tv, di Jawa post grup itu jadi setiap sore itu 5 berita terbaik pasti 

diambil sama daerah lain, kami kirim setiap sore itu. Yang relay itu banyak, kami tidak 

sendiri untuk mempersure pemerintah itu dan itu efektif. Kalau kami koran tunggal 

mungkin tidak sekuat ini.  

Bahkan digrup itu ada 160an, itu setiap sore setelah penulisan berita selesai itu nanti 

redakturnya nyeleksi nanti 5 berita terbaik itu nanti tugas anak-anak piket untuk ngirim. 

Setiap hari, kita punya news room sendiri yang terhubung se-Indonesia, jadi kita bisa 

ngambil berita dari daerah-daerah yang lain, ada jaringan khusus, kalau dulu namanya 

JPNN tapi sekarang namanya JPG (Jawa Post Group) jadi bentuknya seperti itu. 

Apalagi kalau berita-berita gempa ini kan daerah lain itu ngambil dari kami. Dan sering 

sekali kita bikin liputan bareng, misalnya Jawa Post ngirim waratwan liputan kesini, 

dan tukeran, itu sering sekali. Dan terkait gempa ini kita sering sekali bikin liputan 

bareng. Kalau tidak seperti itu ya susah, tidak aka nada yang mau memperdulikan kita. 

Cara kami digrup untuk memperluas persebaran informasi dan perkembangan terkait 

pasca bencana ini seperti itu. 
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Redaktur Pelaksana Suara NTB (23 April 2019) 

Kebijakan Redaksi:  

Y : Bagaimana kebijakan redaksi dalam menjalankan perannya dalam mengawal rehab 

dan rekons? 

SNTB : Di suara NTB, kan fungsi media menurut UU no 40 tahun 1999 tentang pers 

ada empat, di pasal 3 ayat 1, yaitu media informasi, media pendidikan, media hiburan, 

dan kontrol sosial. Nah, suara NTB itu berusaha semaksimal mungkin untuk 

melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dengan cara meliput kegiatan-kegiatan yang 

memang sesuai dengan fungsi media. Di kasus bencana, ya kami (Suara NTB) juga 

menulis, begitu juga setelah bencan kami menuli, rehab dan rekons juga kami menulis.  

Y : Terkait intensitas sejak tanggap darurat hingga rehab dan rekons ini bagaimana? 

SNTB : Jadi isu tentang rehab dan rekons itu sangat intensif, kami continue, isu-isu itu 

selalu menjadi perhatian di suara NTB, tidak jarang isu itu menjadi isu utama di Suara 

NTB.  Nanti mungkin bisa dilihat pemberitaannya sebagai data pendukung (korannya 

juga bisa dibawa), PDF juga nanti bisa dikasih pemberitaan-pemberitaan yang menulis 

mengenai bencana, pasca bencana.  

Y : Apakah ada kebijakan supaya setiap minggu harus ada isu rehab dan rekons? Atau 

setiap wartawan diwajibkan untuk memiliki isu rehab dan rekons? 

SNTB : Kebijakan kita memang, kalau dia berhubungan dengan kepentingan orang 

banyak itu pasti dijadikan prioritas. Nah, rehab dan rekons ini juga berhubungan 

dengan kepentingan orang banyak dan ini juga ada hubungannya dengan kemanusiaan.  

Misalnya orang terlalu lama di pengungsian, kemudian akibatnya apa, nah kita disini 

ini mendorong, agar ini disegerakan di pemerintahan. Terus yang kedua, kita juga 

memberi informasi kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat tidak mengetahui 

atau salah mengerti misalnya. Dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintah 

juga kita informasikan, sehingga ada jembatan pengertian (penghubung) antara 

masyarakat dengan pemerintah, ini kendalanya seperti apa. Karena kebijakan redaksi 

kami adalah kebijakan redaksi yang mendorong agar ada solusi terbaik untuk 

masyarakat. 

Y : Bagaimana Suara NTB dalam menjalin relasi dengan LSM ataupun pemerintah 

untuk membantu percepatan  rehab dan rekons ini seperti apa? 

SNTB : Kami berusaha menghadirkan informasi dengan data-data yang ada di 

lapangan, sehingga dengan data itu pemerintah bisa terbantu “o ini loh kondisi di 

lapangan”. Nah, harapan kami pemerintah dapat mengambil keputusan dengan 

informasi yang kita (Suara NTB) hadirkan, sehingga aspirasi masyarakat ini juga bisa 

segera dipenuhi oleh pemerintah. Jadi kami wawancarai masyarakat yang terdampak, 
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keluhannya seperti apa, nah kami juga mewawancara mengkonfirmasinya kepada 

pihak terkait sehingga jembatan pengertian ini harus ketemu. Sehingga keputusan-

keputusan yang diambil oleh pihak yang berkompeten itu tidak keliru.  

Bahkan kami menempatkan wartawan yang khusus, misalnya disana (di lokasi yang 

paling terdampak/lokasi yang paling banyak korban) di KLU, kami juga back-up dari 

Mataram, ada wartawan kami (Haris) kami tugaskan turun kesana untuk membantu 

wartawan yang sudah ada disana. Sehingga mereka bisa menghimpun data yang lebih 

lengkap, nah siapa tau pemerintah ada yang mereka belum/tidak ketahui. Nah, harapan 

kami memang itu lah sosial kontrol yang kami lakukan.  

Harapan kami memang bahwa kondisi lapangan, keinginan masyarakat, aspirasi 

masyarakat ini dapat tersampaikan kepada semua pihak khususnya pemerintah. 

Sehingga pemerintah segera mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah 

tersebut.jadi pendekatan jurnalistik yang kami lakukan itu memang betul-betul harus 

sangat hati-hati, jangan sampai nanti malah tidak menghadirkan harapan, kita hanya 

menghadirkan kecemasan-kecemasan saja, karena keliru mendeskripsikan peristiwa. 

Gempa kan tidak ada yang bisa menghindari, tetapi jangan sampai setelah gempa itu 

masyarakat hidup dalam kecemasan karena pemberitaan yang membuat mereka cemas, 

itu yang kami hindari. Nah kami berusaha di Suara NTB itu menghadirkan optimism, 

menghadirkan harapan, karena salah satu fungsi media itu media tidak boleh 

menghadirkan kecemasan dan pesimisme menurut kami (Suara NTB), jadi judul-judul 

kami tidak ada yang seperti itu.  

Kebijakan redaksi di Suara NTB ini kami berusaha menghindari eksploitasi berlebihan 

terkait bencana (seperti kesedihan, kematian), kalau pun ada berita kesedihan disitu 

tapi kami berusaha menulis atau mengekspresikan kesedihan itu dengan diksi-diksi 

yang tidak membuat orang kehilangan harapan untuk kedepan.  

Y : Apakah setiap minggu harus ada pemberitaan terkait perkembangan rehab dan 

rekons? 

SNTB : Tidak setiap minggu, tetapi setiap hari memang harus ada, kami juga amati 

perkembangan setiap hari. Kemudian minggu berikutnya akan kami evaluasi, apasih 

beritanya. 

Y : Kalau dari suara NTB apakah ada jurnalis khusus atau pelatihan mengenai peliputan 

bencana? 

SNTB : Kami sih (Suara NTB) secara khusus belum, tapi kami berusaha memahami 

karena memang konsepnya seperti tadi kami harus menghadirkan optimisme jangan 

sampai orang itu karena keliru mendapatkan informasi kemudian seolah-olah berpikir 

bahwa bencana ini membuat hidup kita berhenti. Di internal kami itu yang kami 

diskusikan, dan kami menugaskan khusus wartawan, sehingga wartawan itu bisa 
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memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnya, baik dari pemerintah maupun dari 

masyarakat.  

Seperti di Badan Penanggulanagn Bencana Daerah, itu ada wartawan kami yang 

menempel disitu, sehingga dinamika dan perkembangan disitu dia pahami dan kuasai 

betul. Masih hingga saat ini. dia pahami informasi yang ada disana, kami bersyukr juga 

karena teman-teman yang ada di BPDB itu juga mudah diajak kerjasama untuk 

memberikan kami informasi yang selengkap-lengkapnya. Dengan informasi seperti itu, 

wartawan jadi memahami dan jadi memiliki pengetahuan, bahwa penanggulangan 

bencana itu penanganannya seperti itu. Nah di lapangan juga seperti itu, wartawan yang 

kami tugaskan disitu juga mengikuti kemana bahkan kemarin ke luar daerah (ke 

Sumbawa) juga ikut. Bahkan ketika terjadi bencana lain juga mereka ikut ksana. 

Y : Bagaimana Suara NTB mengupayakan supaya pemberitaan mengenai rehab dan 

rekons ini tetap ada? Kalau mengikuti logika komersial kan pasti media mengejar isu 

yang sedang hangat. 

SNTB : Bisnis media ini kan, kalau saya dan teman-teman itu “jangan sampai orientasi 

kita itu hanya bisnis” karena di UU juga media itu, pers itu kan lembaga ekonomi tetapi 

idealisme kita tidak boleh juga, jangan sampai tidak jalan hanya karena mengutamakan 

dia sebagai lembaga ekonomi, jadi idealism jalan, bisnis juga jalan. Sehingga kami 

tentu betul-betul cermat dalam hal mengambil keputusan di redaksi. Sampai hari ini 

masih ada berita mengenai bencana.  

Wartawan yang ditugaskan secara khusus untuk memberitakan perkembangan rehab 

dan rekosn dengan wartawan yang ada di post-post daerah juga saling menguatkan, jadi 

kerjanya kerja tim. “Misalnya ada kejadian di KLU, nanti digrup saling menghubungi 

supaya wartawan yang ada di kota mataram atau daerah lain dapat membantu 

mewawancara narasumber yang terkait sebagai pendukung pemberitaan tersebut, 

kemudian redaktur yang akan menggabungkan berita trsebut” jadi semuanya dapat 

tercovermasi dengan baik dan berita itu jadi berimbang. 

Y : Bagaimana seharusnya media lokal mengawal ini? Karena tenggung jawab ini harus 

diselesaikan oleh emdia lokal karena kecenderungan media nasional yang hanya 

mengejar momen ketika awal bencana? 

SNTB : Kalau di grup kami, kami ini kan ada beberapa media, ada suara NTB cetak, 

ada suara NTB.com, ada Ekbis NTB dan ada juga radio global fm. Tidak saja soal 

gempa tetapi soal-soal yang menjadi persoalan masyarakat itu harus menjadi perhatian 

redaksi, karena memang harapan kami suara NTB grup ini kehadirannya itu bisa 

menjadi solusi atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat.  

Khsuus soal rehab dan rekons ini, tidak boleh juga misalnya suara NTB meninggalkan 

isu ini hanya karena banyak isu-isu lain yang lebih hangat. Karena bagaimana pun isu 

pasca gempa ini karena ada persoalan kemanusiaan. pokonya idealisme dan bisnis ini 
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harus berjalan beriringan sama-sama, jangan sampai nanti kita “tergoda” untuk 

mengurus soal-soal bisni padhal soal-soal kemanusiaan yang mungkin juga kita bisa 

jadi bagian untuk membantunya.  

Karena memang bagi kami dan kami yakini betul bahwa rejeki itu tidak di bumi tapi 

rejeki itu di langit, dan tugas kita tinggal berikhtiar dan berdo’a. Kalau misalnya kita 

menjalani tugas-tugas jurnalistik ini dengan baik, insyaallah pintu langit itu akan 

terbuka, jadi kami hampir tidak pernah berpikir bahwa orientasinya itu hanya bisnis, 

karena yang paling penting bagi kami itu adalah sal-soal idealisme, soal-soal 

kemanusiaan, jadi kita mengetuk pintu langit itu melalui kerja-kerja. Kita membatu 

sesama, membantu kemanusiaan.  

 

Kebijakan Pemberitaan:  

Y : Bagaimana dalam mengususng jurnalisme optimis? 

SNTB : Kami (suara NTB) menghadirkan berita yang memang membuat orang itu 

mempunyai harapan tentang masa depan, bahwa gempa ini tidak membuat hidup kita 

berhenti. Kemarin saya lihat juga, kalau kita (pekerja media) tidak hati-hati itu juastru 

bisa menambah beban masyarakat. Kalau kebajakan redaksi kita itu tidak hati-hati, 

tidak cermat, tidak teliti, itu malah menambah beban masyarakat. Kita (Suara NTB) 

harus betul-betul menghindari hadirnya masalah baru karena value pemberitaan kita.  

Y : Penentuan framing pemberitaan dari suara NTB seperti apa? Apakah ada upaya 

untuk mensinkronkan sudut pandang pemerintah dengan rakyat? 

SNTB : Kita itu (Suara NTB) kami ini kan setip hari ada rapat koordinasi liputan, 

kemudian siang harinya ada listing, nah setiap minggu itu ada evaluasi. Nah, jangan 

sampai wartawan itu lupa, karena acuan kami itu haus menjunjung tinggi UU pers dan 

kode etik jurnalistik. Dan disana sudah diatur jelas bahwa berita tu harus berimbang, 

tidak bisa berita itu tidak berimbang. Dan kami juga sangat hati-hati, termasuk dalam 

mendeskripsikan peristiwa pun kami sangat hati-hati, jangan sampai nanti keliru 

mendeskripsikan pristiwa. Jangan sampai nanti peristiwanya seperti ini, kemudia diksi 

yang digunakan seperti itu, “missalnya kenyataannya orang dipegang, tapi diksinya 

ditulis bahwa orang tersebut didorong” jangan sampai seperti itu, jadi sampai hal-hal 

seperti itu pun kami perhatikan. Jadi kami menghindari betul msialnya berita yang 

sepihak, apalagi kalu berita yang basisnya tidak jelas karena memang di undang-

undang sudah jelas bahwa fungsi media itu salah satunya adalah media pendidikan.  

Nah, kalau pun kami melakukan kontrol sosial, kami sangat berhati-hati, basis kami itu 

harus betul-betul data yang bisa kami pertanggung jawabkan. Sebab bahaya, kalau 

misalnya kami itu tidak mempunyai basis data yang tidak bisa dipertanggung 

jawabkan, jangan sampai nanti informasi yang diterima dari suara NTB itu malah orang 

jadi mengambil keputusan yang salah karena informasi kami keliru, misalnya. 
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Y : Terkait penentuan isu di Suara NTB seperti apa? 

SNTB : Di suara NTB itu ada rapat koordinasi liputan setiap pagi dan itu dipimpin oleh 

koordinator liputan. Kami itu punya 3 orang koordinator liputan, yang setiap mereka 

bertugasnya bergilir. Dan setiap hari Senin akan kami bahas secara umum, kami 

evaluasi pemberitaan kami. .  

Y : Isu-isu seperti apa yang dimuat terkait perkembangan rehab dan rekons? 

SNTB : Kemarin ada isu terkait dana bantua yang masuk, ada yag belum sampai, 

kenapa belum sampai, itu yang kami beritakan suapaya masyarakat bisa mengetahui 

apa penyebabnya, jadi semua pihak diwawancarai. 

Y : Kalau terkait dengan isu-isu terkait difabel, kaum perempuan dan anak setelah 

bencana itu seperti apa? 

SNTB : Kami sempat didatangi oleh salah satu yayasan, mereka menginformasikan 

mengenai kehidupan di tenda-tenda dan mereka bekerjasama dengan berbagai pihak 

untuk bisa membantu masyarakat yang hidup ditenda-tenda karena memang banyak 

hal yang mungkin terjadi kalau tidak ditangani dengan baik. Jadi semua peristiwa itu 

kami cover itu dengan berimbang beritanya, tidak ada mungkin ya pemberitaan kami 

(suara NTB) yang tidak dionfirmasi kepada pihak terkait tidak ada ya. Karena itu selain 

menyalahi UU etika, itu juga berbahaya apalagi ketika situasi psikologi masyarakat 

yang terkena bencana itu kan, jadi psikologi ini juga harus mampu dibaca oleh teman-

teman yang bertugas. Sehingga kami berusaha agar pemberitaan kami tidak menambah 

masalah.  

Kami pun berusaha maksimal, termasuk menyampaikan informasi tentang kehidupan 

ditenda yang kemungkinan ada gangguan penyakit, misalnya penderita penyakit apa, 

ibu hami yang harus dipisahkan. Kalau mislanya tidak diberi pemahaman yang 

namanya hidup di tenda itu juga kan berbahaya, begitu juga ibu hamil yang butuh 

perhatian dan perawatan. Ketika mereka mengadakan diskusi atau rapat pun kami 

diundang untuk memberitakan. Jadi memang betul-betul kami hati-hati, bagaimana 

suara NTB bisa menjadi bagian dalam menyelesaikan masalah, kehadirannya bisa turut 

memberi solusi, bukan malah menambah masalah, karena  kita sudah menderita, jangan 

sampai pemberitaan ini membuat orang tambah menderita. Itulah kebijakan redaksi 

kami. 

Y : Isu-isu yang harusnya tetap dikawal setelah bencana itu isu yang seperti apa? 

SNTB : Ya salah satunya rehab dan rekons, ini sudah sudah tuntas apa belum, 

progresnya seperti apa. Seperti berita kemarin tentang fasilitatornya yang 

dikumpulkan, jadi kita berusaha memberitakan perkembangan seperti apa. Bahkan 

menurut kami sektor unggulan yang dapat menggerakan ekonomi di NTB itu adalah 

sektor pariwisata.  
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Nah, kami malah mengadakan diskusi terbatas, kami menghadirkan seluruh pelaku 

pariwisata, kepala dinas pariwisata, itu judul diskusinya adalah “pariwisata pasca 

gempa” jadi di suara NTB juga di redaksi ada program yang namanya diskusi terbatas 

yang temanya disesuaikan dengan isu yang sedang berkembang. Dan salah satu yang 

kami diskusikan itu adalah tentang pariwisata pasca gempa, kemiskinan pasca gempa, 

yang kami hadirkan itu wakil guubernur dan wakil kepala daerah yang lain, jadi 

bagaimana dampak gempa ini apakah memepngaruhi angka kemiskinan NTB pasca 

gempa. Karena ini memang kewenangan kepala daerah sehingga kami undang untuk 

berdiskusi. Sehingga kami berharap yang hadir di diskusi tersebut adalah para 

pemangku kebijakan sehingga pada diskusi tersebut dapat melahirkan keputusan. Hasil 

diskusinya kami beritakan, kami informasikan kepada masyarakat, paling tidak 

masyarakat mengetahui bahwa pemerinta ini tidak diam dan amsyarakat tidak sendiri, 

banyak orang yang memikirkan nasib mereka. 

Y : Bagaimana upaya Suara NTB untuk tetap membuat isu rehab dan rekons supaya 

tetap menarik dan masayarakat tidak bosan karena informasi itu-itu saja? 

SNTB : Menyampaikan informasi agar pihak yang berkompeten segera menyelesaikan 

permasalahan yang dihadai masyarakat jauh lebih penting. Ada hal-hal yang memang 

kita hitungnya itu, tapi orang ga bosan juga. Karena ketika ada persoalan masyarakat 

memang harus diselesaikan sehingga jarang berpikir hal itu membosankan apa tidak 

bagi sebagian masyarakat. Itu harus tetap diberitakan, sehingga itu bisa mengingatkan 

para pihak yang berkompeten bahwa “ini masih ada masalah”. Ini yang berusaha kami 

hadirkan, memang kita maklumi bahwa semakin hari itu isu tentang apa saja kan biasa 

tambah berkurang-tambah berkurang dan di suara NTB tergantung persoalan yang ada 

di lapangan. 

  

Ketua AJI Mataram (Bang Sirtu, 30 April 2019) 

Y :  Pandangan AJI menegnai peran media lokal dala mengawal pasca bencana?  

AJI : Menurut saya, media lokal sudah cukp berperan besar dalam mengawal rehab 

dan rekons pasca gempa di NTB. Karena justru media lokal lah yang berperan besar 

dalam mendorong dan mengawal masa-masa ini, karena kalau bedanya kalau media 

nasional akan lebih menjadikan isu ini sudah hanya menjadi running hanya beberapa 

bulan, ketika gempa besar kemudian running nasional tapi kemudian hilang kalah sama 

isu lain.  

Nah media lokal justru akan memuatnya setiap hari, hampir setiap hari isu mengenai 

rehab dan rekons ini dimuat oleh media lokal, dan segala problem yang ada di lapangan 

itu disana media lokal lah yang berperan untuk meliput dan menyoroti bebagai 

persoalan yang ada di lapangan itu. Peran media lokal sangat besar, dan bahkan media 

lokal terus mengupdate hari per hari diupdate terus sampai sekarang, dan masih jadi 
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isu. Kalau media nasional kan mereka memiliki skala, ketika ada isu pilpres isu 

mengenai bencana (terutama pasca gempa Lombok) isunya hilang, tetapi kalau media 

lokal sampai saat ini masih terus dikawal. 

Y :  Apakah sudah dapat dikatakan pemberitaan media lokal sudah dapat mengusung 

jurnalisme optimiesme?  

AJI : Optimis dalam artian, media kan membangun optimisme ini sebagai media 

kontrol, lebih banyak sebagai media kontrol dan rata-rata media mainstream misalnya, 

di koran seperti Lombok Post mislanya di NTB itu ‘dia’ bukan tidak optimis dalam 

upaya percepatan pembangunan tapi ‘dia’ selalu lebih banyak berperan sebagai media 

kontrol. Jadi misalnya, apa yang kurang dari pemberitaan atau pantauan pemerintah 

maka itu yang akan lebih disoroti. Jadi bukan membuat orang menjadi pesimis tapi 

justru lebih memerankan diri sebagai media kontrol.  

Dan banyak juga berita-berita yang artinya membangun optimisme pasca gempa, 

misalnya gerakan yang dilakukan oleh pemerintah kemudian diliput oleh media itu 

banyak. Optimisme mungkin ada beberapa judul itu dapat dilihat itu hampir kalau 

dibandingkan judul yang media kontrol dengan media yang optimisme lebih banyak 

yang optimis karena banyaknya statement dari pemerintah, misalnya gubernur ini 

bupati bilang “kita optimis” artinya secara media lokal itu juga mereka sadar bahwa 

NTB harus bangkit dari ini. dan banyak juga konten-konten beritanya banyak yang 

mengajak masyarakat untuk bangkit. 

Y : Apakah framing media lokal ini sudah dapat dikatakan mampu menyatukan sudut 

pandang masyarakat dengan pemerintah apa belum?  

AJI :  Sejauh ini media lokal sudah lumayan berperan, artinya kalau menyatukan 

framing itu cukup berperan dalam membantu berbagai persoalan di lapangan, karena 

di lapangan amsyarakat berpikir A kemudian pemerintah berpikir B, nah itu kadang 

sulit dan tidak pernah bertemu. Misalnya pemerintah berkata sudah jalan, tetapi 

masyarakat bilang begini, tapi masyarakat real banyak yang tidak paham mengenai 

aturan dan disana peran media menyoroti dari sisi sebagai agen kontrol yang tadi, dan 

itulah kritisnya dapat dimanfaatkan disitu.  

Dan hal ini yang banyak membuat adanya perubahan-perubahan yang mislanya 

bagaimana mempermudah ketika masyarakat mengeluh ‘ini kok begini susah sekali 

mencairkan dana’ dan kemudian media menyoroti situasi yang seperti itu hingga 

akhirnya pemerintah membuat sebuah kebijakan karena keluhan dan pandangan 

amsyarakat itu menjadi perhatian dari pemerintah.  

Dan sampai saat ini itu masih dijalankan oleh media lokal, artinya dengan cara 

menampung keluhan dari masyarakat tersebut, yang kemudian disampaikan kepada 

pemerintah. Sehingga pemerintah kemudian memiliki mekanisme untuk merumuskan 
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solusi atas permasalahan yang ada. Artinya, secara tidak langsung hal tersebut juga 

membuat framing untuk mempermudah pemulihan itu sudah terbangun. 

Y :  Dari AJI sendiri adakah rencana kedepan untuk memberikan pelatihan jurnalistik 

peliputan bencana? 

AJI :  Ada, jadi agenda khusus mengenai pelatihan jusrnalistik itu belum ada dari 

program AJI Mataram, tapi kemarin kami bersama beberapa lembaga mencoba 

menyoroti permasalahan ini dan ada rencana memang untuk pelatihan untuk menyoroti 

masalah bencana dari segi akuntabilitas. Rencana untuk ke arah sana memang sudah 

ada, supaya benar-benar, AJI mendorong supayamedia benar-benar berperan untuk 

mengawal rehab dan rekons ini, dari sisi akuntabilitas. Itu kita sudah merencanakan 

untuk beberapa waktu kedepan untuk itu. 

Y :  Adakah Junalis dari AJI yang menerima keluhan dari masyarakat di lapangan 

terkait peliputan media selama ini? 

AJI :  Kalau pengalaman saya kan saya sering liputan pasca bencana, jadi justru kita 

balik pemberitaannya, dimana keluhan masyarakat lah yang kita utamakan baru 

kemudian mengenai kebijakan pemerintah. Tetapi karena berita pasca bencana ini 

harian, jadi tidak mungkin setiap hari mengenai keluhan masyarakat kan, makanya ada 

update dari pemerintah, kemudian rehab dan rekons berapa. Jadi saya pikir sudah cukup 

berimbang lah pemberitaan media lokal, karena tidak melulu dari pemerintah, tetapi 

banyak keluhan masyarakat yang terus dimunculkan, sehingga banyak menghadirkan 

perubahan-perubahan.  

Y :  Bagaimana pandangan AJI, bagaimana seharusnya media lokal berperan dalam 

mengawal peliputan bencana terutaa pasca bencana? 

AJI :  Jadi media atau wartawan lokal memang karena dia sebagai lokasi tempat 

terjadinya bencana (gempa Lombok) ini memang wajib untuk terus mengawal isu ini. 

Karena ini persoalan nasib banyak oorang dan ini menyangkut kemanusiaan juga, jadi 

ketika media lokal lengah misalnya tidak menyoroti lagi, maka banyak persoalan di 

lapangan yang terabaikan, tetapi ketika media lokal terus menyoroti ini dan 

menjadikannya isu utama, maka pemerintah akan berupaya mempercepat-

mempercepat terus.  

Jadi media pengawas/kontrol ini lah yang diperankan oleh media lokal dan saya pikir 

selama ini sudah banyak yang dilakukan oleh media lokal dalam hal ini, dan karena isu 

gempa masih tetap menjadi isu utama di NTB dibeberapa media lokal. Meskipun 

akhirnya kan sebuah isu akan ada fasenya, tidak mungkin setiap hari masalah itu terus 

yang dibahas ketika masalah pilpres, dan sekarang pemilu jadi isunya turun naik turun 

naik tetapi permasalahan gempa ini sampai pemilu selesai pun akan tetap menjadi 

sorotan utama. 
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Y : Bagaimana media lokal dalam merespon isu-isu strategis, seperti isu bu hamil dan 

anak serta disabilitas? 

AJI : Itu sudah menjadi sorotan, jadi dari masyarakat yang menjadi korban gempa, 

masyarakat yang harus berobat di pengungsian, kehujanan, kemudian kaum disabilitas 

itu banyak yang menjadi sorotan dalam hal ini, termasuk bagaimana masyarakat 

membangun dan bangkit dari keterpurukannya juga banyak. Jadi saya pikir, kaum-

kaum marginal seperti disabilitas itu cukup banyak menjadi perhatian media, termasuk 

media nasional juga yang ada disini juga menyoroti masalah tersebut.  
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Lembar Persetujuan Menjadi Informan Penelitian 
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