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 Istilah yang mengacu pada pengaruh kepentingan ekonomi dan atau
agenda politik pemilik surat kabar, jaringan radio , TV dan media
online tentang konten berita.

EKONOMI
POLITIK
MEDIA
(Pezzullo & Cox, 2018)

 Kajian kritis Sharon Beder (2002) → meningkatnya konsolidasi
kepemilikan media, membuat editor/ wartawan merasakan tekanan
pemilik media untuk memilih atau menghindari cerita dan
melaporkan berita yang secara politis paling menguntungkan.
 Contoh kasus:
 General Electric yang pernah memiliki NBC dan CNBC soal
pencemaran bahan kimia berbahaya.
 Liputan pemanasan global New York Times, The Wall Street
Journal, Washington Post, dan USA Today antara 2006 - 2011.
 Sinclair Broadcast Group pemilik jaringan TV di AS mengklaim
global Warming tidak nyata.

Banyak editor menilai kesulitan pemberitaan lingkungan hidup
karena dua alasan:

GATEKEEPER
& KEBIJAKAN
NEWS ROOM
BERITA
LINGKUNGAN
HIDUP
(Pezzullo & Cox, 2018)

 Sifat peristiwa yang tidak mencolok atau “tidak terlihat” dari
masalah lingkungan membuat wartawan sulit menyesuaikan
cerita idalam format berita konvensional.
 Kesulitan wartawan meliput berita lingkungan karena hanya
sedikit yang mengikuti pelatihan dalam sains atau
pengetahuan tentang masalah lingkungan yang kompleks
(polusi air tanah, limbah nuklir, rekayasa genetika, dsb)

Bagaimana media membentuk pandangan dan perilaku audiens
tentang alam atau lingkungan dapat dijelaskan dengan dua pen

DUA
PENDEKATAN PERAN MEDIA
DALAM
MEMBENTUK
OPINI TENTANG
LINGKUNGAN
HIDUP
(Pezzullo & Cox, 2018)

 Efek media → pengaruh konten media massa dan frekuensinya,
terkait sikap, persepsi, dan perilaku audiens; kriteria kuantitatif,
kajian dampak langsung atau kumulatif media terhadap audiens.
 Pengaruh media→ pendekatan multimetode yang menjelaskan
bagaimana publik terlibat dengan media, yang dapat mencakup
berbagai pendekatan, salah satunya etnografi .

SIAPA AUDIENS PRODUK JURNALISTIK LINGKUNGAN HIDUP?

SIAPA
AUDIENS
JURNALISME
LINGKUNGAN

 Tidak ada khalayak khas untuk karya
jurnalisme lingkungan. Secara umum,
siapa pun yang memperhatikan
artikel, film dokumenter, atau berita
apa pun tentang lingkungan adalah
audiens jurnalis lingkungan.
Partisipasi pasif dan aktif ada.
 Ada orang-orang yang bergantung
pada jurnalisme lingkungan untuk
berita yang dapat memengaruhi cara
hidup, bisnis, wilayah geografis,
penelitian, atau prospek masa depan
mereka.

AGENDA SETTING

EMPAT TEORI
TERKAIT
HUBUNGAN
PELIPUTAN
BERITA DAN
SIKAPPERILAKU
AUDIENS

• Berita lingkungan memiliki kemampuan untuk
memengaruhi persepsi publik tentang relevansi dan
atau pentingnya suatu masalah.

NARRATIF FRAMING

• Wacana media adalah bagian dari proses di mana
individu membangun makna.

CULTIVATION
ANALYSIS

• Paparan berulang untuk satu pesan cenderung
menghasilkan kesepakatan di antara audiens
dengan pendapat yang diungkapkan dalam pesanpesan tersebut.

MEDIA ENGAGEMENT
CONTIUUM

• Keterlibatan publik yang mencakup peluang untuk
mendapatkan akses informasi, untuk menyuarakan
pendapat dan mengambil tindakan

 Apakah baru?
 Apakah tidak biasa?
 Apakah menarik atau signifikan?

KRITERIA
PERISTIWA
BERNILAI
BERITA
SECARA
UMUM

 Apakah tentang manusia?

SENI
NEWS
JUDGEMENT

PROSES
KERJA

• Seni menentukan nilai relatif dari
sekian banyak peristiwa yang bersaing
untuk menjadi prioritas pemberitaan.

• Bagaimana jurnalis menilai sebuah
peristiwa bernilai, serta membuat
keputusan untuk meliputnya?,
berapa banyak waktu atau ruang
tersedia?, dan apakah laik tayang
sebagai berita utama

KRITERIA
NEWS
JUDGEMENT
NEWS WORTHINESS
WHO CARES METHOD

NEWSWORTHINESS

DALAM
JURNALISTIK
LINGKUNGAN
HIDUP
(Yopp, McAdams, dan
Thornburg ,2014)

PROMINENCE

• Ketenaran, ketokohan

TIMELINESS

• Kebaruan, aktualitas

PROXIMITY

• Kedekatan

IMPACT

• Dampak

MAGNITUDE

• Skala, ukuran peristiwa

CONFLICT

• Konflik- pro dan kontra

ODDITY

• Keunikan, kelangkaan

HUMAN INTEREST

• Dampak emosi, kemanusiaan

 "Siapa yang peduli?" adalah pertanyaan yang harus diajukan
wartawan kepada diri mereka sendiri ketika
mempertimbangkan peliputan peristiwa.

METODE
“WHO CARES”

 Nilai berita seperti timeliness, proximity, dan impact dapat
digunakan untuk menentukan apakah pembaca atau
pemirsa akan tertarik.

Pendekatan norma

PENDEKATAN
DALAM NEWS
JUDGEMENT

Pendekatan dampak
Pendekatan minat dan
kebutuhan khalayak
Pendekatan kode etik

 Peristiwa seperti apa? → baru, menarik, berdampak, penting
dan benarkah?
 Narasi seperti apa yang bisa dibuat?

MANFAAT
NEWS
JUDGEMENT
DALAM
PENYUSUNAN

BERITA

 Apa yang perlu diketahui pembaca tentang ini, dan cara
terbaik seperti apa untuk menyampaikan?
 Siapa narasumber yang tepat?

Sebagai tim editor surat kabar harian lokal, Anda memiliki ruang untuk
satu foto lagi di Hal 1. Mana foto yang anda pilih?
 Foto hacker yang mengaku bersalah memasuki sistem komputer suatu
kampus dan mengubah nilai lebih dari 100 siswa dengan tarif biaya
tertentu.
 Foto dari 32 anggota paduan suara SMU di kota anda yang pergi untuk
bernyanyi di sebuah festival bergengsi di Wina, Austria.

LATIHAN 1

 Foto yang memperlihatkan sebuah mobil terbelah dua oleh sebuah kereta
api di persimpangan di kota, membunuh pengemudi dan lima anaknya
yang masih kecil.
 Foto seorang penyandang disabilitas lulusan perguruan tinggi di kota anda
memenangkan Beasiswa Fulbright untuk studi di Cambridge, Inggris.
 Foto aktor Joaquin Phoenix mengunjungi saudaranya yang tinggal di kota
Anda.
 Foto lusinan anak yang sakit, lapar, berpakaian buruk dan sekarat yang
merupakan korban kekeringan paling parah dalam sejarah Afrika.

Beri peringkat tujuh cerita ini berdasarkan nilai berita yang terkuat:
 Hari ini walikota mengakui bahwa ia pecandu alkohol dan berkomitmen
untuk menjalani program perawatan — tetapi tidak akan mengundurkan
diri.
 Sebuah perusahaan farmasi besar akan membuka pabrik di kota Anda
dan mempekerjakan 400 orang.
 Badai topan melanda kota Anda pagi ini, Angin melebihi 40 mph
menumbangkan puluhan pohon dan membuat ribuan orang tanpa daya.

LATIHAN 2

 Dian Sastro menjalani operasi darurat di RS kota anda karena usus buntu
nyaris pecah.
 Pengusaha lokal menyumbangkan 500 juta untuk membangun ruang
terbuka hijau di kota anda.
 Pesawat India jatuh ketika mencoba mendarat di bandara New Delhi saat
terjadi badai, menewaskan semua 230 orang di dalamnya.
 Sebuah kebakaran di kompleks apartemen di kota Anda menghancurkan
12 unit, membuat penduduk mereka kehilangan tempat tinggal dan dua
petugas pemadam kebakaran terluka ringan.

Beri peringkat tujuh cerita ini berdasarkan nilai berita terkuat :
 Pembalap mobil terkemuka asal kota anda tewas tadi malam dalam
kecelakaan mobil di jalan raya dekat rumahnya.
 Seseorang telah membom sebuah klinik aborsi di Bekasi semalam,
menyebabkan kerusakan ratusan juta rupiah

LATIHAN 3

 Partai politik terbesar di kota Anda mengumumkan rencana membangun
komplek rumah tinggal baru termasuk bangunan: masjid, aula sosial,
pusat penitipan anak, sekolah dasar, rumah lansia dan pusat rekreasi
remaja.
 Oprah Winfrey mengumumkan akan menikah dan berhenti dari acara
televisinya untuk memiliki dan membesarkan keluarga.

 Setelah debat bertahun-tahun, penduduk Puerto Rico memilih dengan
selisih 52-48 persen untuk menjadi negara bagian.
 Rektor perguruan tinggi di kota anda menyatakan telah memenangkan
hibah sebesar 500 juta untuk menyediakan pelatihan kerja bagi warga.
Program ini diharapkan dapat melayani sekitar 300 orang selama 1 tahun.
 Istri presiden akan terbang ke kota Anda dan mengunjungi sekolah dasar
dengan program inovatif untuk mengajar bahasa asing.

Jika seorang anak laki-laki berusia 15 tahun di kota Anda dituduh
membunuh ibu dan ayah tirinya, mana dari rincian informasi ini yang akan
Anda sertakan dalam kisah Anda?

 Teman-temannya berpikir, tetapi tidak yakin, ayah tiri memukuli anak itu,
karena ketika berenang mereka melihat memar.
 Anak laki-laki itu adalah anggota pramuka.
 Anak laki-laki itu dua kali melarikan diri dari rumah dan dua kali ditangkap
oleh polisi.

LATIHAN 4

 Anak laki-laki itu tidak pernah mengenal ayah kandungnya, seorang pekerja
bangunan yang menghilang setelah kelahirannya.
 Anak lelaki itu memberi tahu teman-teman bahwa ia membenci ayah tirinya.
 Teman berkata bahwa bocah itu suka mengutil, biasanya bir, dan kadangkadang mabuk.
 Anak laki-laki itu kelebihan berat badan dan seorang atlet yang buruk.
 Seorang guru bahasa Inggris yang mengenal bocah itu berkata bahwa ia
tampak penuh dengan kemarahan yang coba ditekan.

 Pekerja sosial menyelidiki tetapi tidak dapat membuktikan kecurigaan
bahwa anak lelaki itu dianiaya secara seksual.

Patricia, seorang wanita pebisnis berusia 52 tahun di kota Anda, hari ini
mengumumkan bahwa ia mencalonkan diri sebagai walikota. Tandai fakta
yang akan Anda laporkan dalam berita:
 Media kampanye-nya mengatakan dia kuliah di University of Iowa, namun dia
tidak pernah lulus.
 Patricia telah bercerai tiga kali.

 Di usia 17, Patricia dan temannya dituduh mencuri mobil. Tuduhan dibatalkan
karena mobil itu ditemukan tidak rusak dan pemilik menolak menuntut.

LATIHAN 5

 Patricia memiliki riwayat diabetes.
 Patricia memiliki riwayat dua kali aborsi.

 Patricia pecandu alkohol yang pulih; tidak minum lagi selama 20 tahun.
 Sebelum berbisnis, dia dipecat dari dua pekerjaan karena mabuk.
 Ia mendirikan, memiliki dan mengelola rantai toko furnitur terbesar di kota.

 Catatan publik mengungkapkan investasi toko furniturnya bernilai 100 Miliar
dan tahun lalu menjadi salah satu perusahaan dengan untung terbesar.
 Tiap tahun,Patricia menyumbang lebih dari 50 juta untuk badan amal lokal
yang membantu wanita muda bermasalah, dan selalu menghindari publisitas.

 Phaedra C. Pezzullo,Phaedra C. Cox Robert. 2018. Environmental
Communication and the Public Sphere. SAGE Publications.
 Jurin, Richard R. Jurin,Roush,Donny and Danter, Jeff. 2010.
Environmental Communication, Springer.
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