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ABSTRAK 
 

Andi Aswin Putra Manguita Ansar. Muhammad Yahya. Dian Muhtadiah 

Hamma. 2022. Penerapan Jurnalisme Bencana Alam Di Media Online 

Inipasti.com Dalam Liputan Berita Banjir Di Kota Makassar 2021.  

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Penerapan Jurnalisme Bencana 

Alam Di Media Online Inipasti.com Dalam Liputan Berita Banjir Di Kota 

Makassar 2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap 

sejumlah informan dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Jurnalisme Bencana Alam 

Di Media Online Inipasti.com Dalam Liputan Berita Banjir Di Kota Makassar 

2021 dikatakan sudah baik namun belum dapat dikatakan Efektif secara 

keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan beberapa indikator yang digunakan yaitu 

(1) Fase Prabencana, Masyarakat mengatakan benyak wartawan yang meliput 

terkendala dengan transportasi yang tidak dapat mengakses jalan menuju lokasi 

bencana. (2) Fase Tanggap Bencana, Dalam Meliput atau menyampaikan berita 

TIM  inipasti.com tidak hanya sekedar meliput bencana akan tetapi memberikan 

edukasi kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan sehingga tidak terjadi lagi 

bencana banjir tersebut. (3)Fase Pasca Bencana, Dalam beritanya kemudian 

mengedukasi masyarakat dalam menjaga lingkungan agar bencana tidak terjadi 

ditahun berikutnya serta mengedukasi masyarakat untuk memberi bantuan kepada 

korban yang tertimpa musibah tersebut, tujuannya agar korban mendapatkan 

uluran tangan dari masyarakat dan dapat membantu korban memenuhi kebutuhan 

pokoknya. 

Kata Kunci: Jurnalisme Bencana, Media Online, Berita Banjir 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap 

bencana.  Bahkan beberapa tahun belakangan ini. Negara Indonesia 

dikenal oleh dunia luar karena pemberitaan mengenai bencana alam yang 

tidak pernah hentinya. Bencana alam merupakan fenomena alam yang 

dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan dan kehancuran lingkungan 

yang pada akhirnya menyebabkan korban jiwa dan kerugian. Bencana 

merupakan fakta yang tidak dapat dihindari akan tetapi dapat diantisipasi 

atau diminimalkan dampaknya, pembagian peran yang jelas antara 

berbagai pihak yang terlibat dan pemanfaatan media komunikasi dapat 

mempercepat penyebaran informasi.  

Proses penyebaran informasi secara terencana dan strategis yang 

dapat dilakukan seperti pemanfaatan media untuk mendukung pembuatan 

kebijakan yang efektif, partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan proyek 

yang diarahkan pada kelestarian lingkungan. Hal ini menjelaskan bahwa 

sebuah komunikasi lingkungan sebagai interaksi dua arah dari proses 

sosial yang memungkinkan orang yang bersangkutan untuk memahami 

faktor-faktor lingkungan tertentu dan saling ketergantungan (Lestari, 

2016) Menurut (Ella, 2008) bencana Banjir merupakan suatu kondisi 

dimana di suatu wilayah terjadi peningkatan jumlah air yang tidak 
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tertampung dalam saluran-saluran air sehingga meluap dan menggenangi 

wilayah atau sumbersumber kehidupan manusia. (Ella, 2008) 

Kota Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan 

kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur 

Indonesia. Luas wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km2 yang meliputi 

15 Kecamatan dan 153 kelurahan (BPS, 2021) Kota Makassar juga 

mempunyai fungsi strategis lainnya yaitu pusat pengembangan utama di 

Kawasan Timur Indonesia (KTI) antara lain seperti : Pusat Pemerintahan, 

Pusat Perdagangan, Pusat Pendidikan dan berbagai kegiatan yang 

melingkup kawasan yang lebih luas, maka dari itu dalam 

pengembangannya kota Makassar memerlukan sebuah konsep yang dapat 

mengantisipasi berbagai masalah, baik dari sudut perkotaan maupun 

bidang lainnya yang berpotensi. Agar nantinya dapat menjadi kota yang 

aman, nyaman dan ramah lingkungan.  

Setiap musim penghujan tiba, Kota Makassar dihadapkan dengan 

masalah adanya banjir. Dengan kondisi fisik wilayah perkotaan yang 

cenderung datar serta kondisi drainase yang ada saat ini sepenuhnya belum 

berfungsi optimal sehingga setiap kali hujan mengguyur Kota Makassar 

lebih dari lima jam, sejumlah ruas jalan dan kompleks perumahan 

tergenang dan kebanjiran. Meskipun banjir di Kota Makassar tidak 

menimbulkan korban jiwa, namun perlu adanya mitigasi/ pengurangan 

dampak terhadap hal ini. 
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Pemberitaan bencana banjir diatas dapat dikatakan sebagai isu 

“seksi” dalam sebuah media massa sehingga banyak dari berbagai media 

massa baik online, eletronik maupun cetak berlomba-lomba untuk 

memberitakan bencana banjir. Bahkan pemberitaan banjir ini juga 

merupakan salah satu isu yang diberitakan oleh inipasti.com. Berita tidak 

lepas dengan jurnalis, tujuan utama jurnalis adalah menyediakan informasi 

yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup bebas dan mengatur diri 

sendiri.  

Dalam menyampaikan berita juga seorang jurnalis harus mengerti 

prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai 

ketentuan etika jurnalistik.. Dalam praktiknya jurnalisme bencana mampu 

berperan lebih jauh dalam mengedukasi khalayak tentang kebencanaan, 

Meskipun munculnya sebutan jurnalisme bencana dalam peliputan dinilai 

tidak lah mudah, dari kebanyakan kasus yang ditemukan jurnalis dibuat 

dilema ketika berada pada situasi di tengah-tengah korban bencana. Disatu 

sisi dilema karena tuntutan profesi sedangkan disisi lain nilai kemanusiaan 

juga menjadi peran batin, pasalnya peliputan bencana dinilai memiliki 

risiko dan tanggung jawab tersendiri bagi seorang jurnalis. 

Khalayak informasi tidak sekadar menempatkan pemberitaan 

sebagai sumber informasi tentang peristiwa, namun juga sebagai pedoman 

penyusunan agenda. Hal ini sesuai dengan fungsi utama jurnalisme 

bencana, yaitu membantu masyarakat dan pihak lain dalam 

penanggulangan bencana. (Prajarto, 2008) mengemukakan bahwa jurnalis 
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mempunyai tanggung jawab menghimpun hingga menyajikan masalah 

mitigasi, kesiapan, tanggapan, dan perbaikan seputar bencana  

Pemberitaan yang kurang akurat dan cenderung mengedepankan 

sensasi untuk meraih jumlah khalayak dianggap sebagai praktik jurnalistik 

yang kurang mempertimbangkan dampak psikologis khalayak. (Susanto, 

2011).  Menyatakan bahwa komunikasi bencana yang tidak dilandasi rasa 

tanggung jawab sosial berpotensi menimbulkan bencana komunikasi. 

Kurangnya tanggung jawab sosial pemberitaan dapat berasal dari beberapa 

kemungkinan (Panuju, 2018). Pertama, intervensi kekuatan politik dan 

kekuasaan formal. Kekuatan politik acap kali memiliki kepentingan 

tertentu terhadap informasi untuk tujuan pencitraan. Kekuatan tersebut 

dapat mengintervensi reporter dan editor untuk menyetir pemberitaan ke 

arah tertentu. Kedua, intervensi pelaku bisnis (ekonomi). 

Sesuai dengan fungsi Pers yang tertuang dalam Undang-Undang 

No 40 tahun 1999 sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat 1 dan 

2 adalah pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, 

pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan sebagai lembaga ekonomi. Pers 

harusnya dapat menyajikan berita informatif kepada khalayak dan 

memberikan pendidikan dalam melihat isu dunia yang sedang 

berkembang. Kemunculan polemik yang berada di tengah masyarakat 

menjadi salah satu tanggung jawab pers dalam memberitakan sebuah 

fenomena yang berlangsung. Sehingga pers juga dapat memberikan 

kontrol sosial yang ada di masyarakat. 
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Menurut (Muhammad, 2021) jurnalisme bencana tidak hanya 

sekedar bagaimana jurnalis meliput bencana, tetapi juga bagaimana 

pemberitaan tentang musibah tersebut dapat di laporkan secara 

proporsional dan tidak mendramatisi. Dramatisi yang dimaksud adalah 

menyajikan berita yang bersifat hiperbolik dan melebih-lebihkan fakta 

dengan maksud menimbulkan efek dramatis bagi pembacanya. Atas dasar 

itu wartawan Indonesia wajib mentaati kode etik jurnalistik serta 

memahami prinsip-prinsip jurnalisme bencana demi menjaga standar 

kualitas kerja wartawan dan untuk melindungi khalayak masyarakat dari 

dampak yang merugikan atas kekeliruan wartawan. Dan perlu diketahui 

bersama pula bahwa pada Tahun 2021 terdapat beberapa berita banjir yang 

diberitakan oleh media media Inipasti.com salah satunya adalah berita 

tentang banjir yang pernah terjadi di 4 Kecamatan Kota Makassar pada 

tanggal 5 Desember 2021 dimana terjadi di Kecamatan Panakkukang, 

Manggala, Tamanlanrea dan Biringkanaya.  

Untuk Menghindari kesalahan dalam liputan bencana, penerapan 

jurnalisme bencana pada media online saat ini sangat dibutuhkan, Dimana 

media perlu membekali jurnalis dengan pelatihan khusus bencana agar 

jurnalis mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan keselamatan diri 

untuk bertahan ketika melakukan liputan bencana di lapangan. Oleh 

karena itu penerapan aspek aspek jurnalisme media inipasti.com dalam 

menyampaikan informasi seputar bencana banjir di kota makassar, perlu 

diterapkan supaya masyarakat dan pihak lainnya mendapatkan informasi 
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akurat sehingga nantinya informasi tersebut bisa dapat digunakan menjadi 

penanggulangan bencana tersebut. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk 

mengetahui penerapan jurnalisme bencana dalam pekerjaan jurnalistik. 

Dalam penelitian dengan judul “Penerapan Jurnalisme Bencana Alam 

Di Media Online Inipasti.com Dalam Liputan Berita Banjir Di Kota 

Makassar 2021” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Penerapan Jurnalisme Bencana Alam Di Media Online 

Inipasti.com dalam Liputan Berita Banjir Di Kota Makassar 2021 ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Penerapan Jurnalisme Bencana Alam Di Media Online 

Inipasti.com Dalam Liputan Berita Banjir Di Kota Makassar 2021 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan 

kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

referensi yang bermanfaat dalam pengembangan penelitian Ilmu 

Komunikasi, khususnya bagi pengembangan penelitian yang berkaitan 

dengan penerapan jurnalisme bencana pada media online.  
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2. Secara Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada wartawan media 

online di Kota Makassar agar mampu bekerja secara profesional dan 

berintegritas dalam meliput berita  

3. Secara Akademis  

Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan 

sumber bacaan yang bermanfaat bagi Jurusan Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Makassar 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian terdahulu 

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan berbagai perbandingan 

dan bahan referensi. Selain itu menghindari asumsi adanya kesamaan dengan 

penelitian ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian sebagai berikut. 

Tabel 2 1. Penelitian Terdahulu 

No Nama Dan Judul 

Penelitian 

Metode Dan Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

1.  (Bugis, 2021) 

Penerapan Prinsip 

Sembilan Elemen 

Jurnalisme Pada 

Jurnalis TVRI 

(Studi pada 

Program Berita 

Maluku Hari ini 

TVRI Stasiun 

Maluku 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif 

dengan metode deskriptif, 

dengan tujuan untuk 

mengetahui pemahaman dan 

penerapan Sembilan elemen 

jurnalisme pada 

pemberitaan oleh jurnalis 

TVRI Maluku. Teknik 

pengumpulan data yang 

dilakukan berupa observasi 

yang bersifat interaktif 

dengan mengamati langsung 

proses kerja jurnalis TVRI 

Perbedaan dari 

penelitian terdahulu 

jika penelitian 

terdahulu membahas 

mengenai penerapan 

sembilan elemen 

jurnalisme pada 

pemberitaan oleh 

jurnalis TVRI 

Maluku, 

perbedaannya adalah 

peneliti ini membahas 

mengenai penerapan 

jurnalisme bencana 
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Maluku. Wawancara 

mendalam dan studi 

dokumen untuk memperkuat 

analisa data. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa 

pemahaman teori sembilan 

elemen jurnalisme pada 

jurnalis TVRI Maluku 

masih sangat sangat rendah, 

sehingga penerapannya 

dalam melaksanakan 

kegiatan jurnalistik tidak 

semua sembilan elemen di 

jalankan secara konsisten. 

Hal ini karena jurnalis TVRI 

Maluku memahami teori 

secara berbeda dengan 

konsep yang di maksud Bill 

Kovach. Sedangkan 

keempat konsep lainnya 

masing-masing: 

menyampaikan kebenaran, 

disiplin verifikasi, membuat 

alam di media online 

inipasti.com dalam 

liputan berita banjir di 

kota Makassar 2021. 
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berita komprehensif dan 

proporsional, serta elemen 

menggunakan hati nurani 

sudah dijalankan jurnalis 

TVRI Maluku. 

2. (Panuju, 2018) 

Etika Jurnalistik 

dan Jurnalisme 

Bencana pada 

pemberitaan 

Gunung di Portal 

Berita 

Balipost.com 

Pada jurnal tersebut peneliti 

menggunakan metode 

intertekstualitas dengan 

metode analisis isi etnograf 

Etika jurnalistik dan 

jurnalisme Bencana pada 

pemberitaan Gunung Agung 

di Portal Berita 

Balipost.com. Tujuan 

penelitian ini untuk 

menggambarkan tentang 

tradisi pemberitaan 

jurnalistik siber terkait 

implementasi kode etik 

jurnalistik dan juga kaidah 

jurnalisme bencana. Hasil 

penelitian Pengamatan 

terhadap berita di 

Penelitian Terdahulu 

menggunakan metode 

intertekstualitas 

dengan metode analisi 

ini etnograf berbeda 

dengan penelitian ini 

yang menggunakan 

kualitatif dengan tipe 

deskriptif. 
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Balipost.com tidak 

menunjukkan adanya berita 

mengenai partai politik yang 

memanfaatkan bencana 

Gunung Agung untuk 

Pencitraan. 

3. (Annisatul, 2020) 

Studi pada Media 

Antarariau.com 

dalam Liputan 

Berita Banjir di 

Provinsi Riau 

Tahun 2019 

Penelitian ini menggunakan 

teori penerapan Edwar III, 

Emerson Gindle dan Mize. 

Teknik pengumpulan data 

dengan wawancara, 

observasi dan dokumentasi 

yang kemudian diuraikan 

dengan metode deskriptif 

kualitatif. Maka dari itu 

tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui sejauh 

mana media Antarariau 

menerapkan jurnalisme 

bencana ketika melakukan 

liputan bencana dilapangan 

informan penelitian ada 3 

orang yaitu Kepala Biro 

Penelitian Terdahulu 

menggunakan teori 

penerapan Edwar III, 

Emerson Gindle dan 

Mize. Berbeda dengan 

penelitian ini yang 

menggunakan teori 

(Nazaruddin, 2007) 



12 
 

 
 

(Redaktur) dan Wartawan. 

Hasil dari temuan peneliti 

yaitu jurnalis media 

Antarariau.com telah 

memahami konsep 

jurnalisme bencana, meski 

dalam prakteknya jurnalis 

belum maksimal 

menerapkan setiap prinsip 

jurnalisme bencana baik 

pada fase prabencana, 

tanggap bencana dan 

pascabencana. 

 

B. Konsep dan Teori 

1. Pengertian Penerapan 

Menurut Kamus Besar Bahas Indonesia (KBBI) pengertian 

penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut Menurut 

(Setiawan, 2021) penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas 

yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan 

untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang 

efektif. Teori penerapan menurut (Edward III, 1980), menjelaskan bahwa 

terdapat empat variable kritis dalam implementasi kebijakan publik atau 
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program diantaranya, komunikasi kejelasan informasi, konsistensi, 

ketersediaan sumber daya dan sikap komitmen dalam melaksanakan 

program atau kebijakan dan standar operasi yang mengatur tata kerja.  

Menurut (Lukman, 2005) penerapan adalah mempraktekkan, 

memasangkan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara 

individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang 

telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :  

1. Adanya program yang dilaksanakan  

2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran 

dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.  

3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang 

bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun 

pengawasan dari proses penerapan tersebut. 

Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja 

yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam 

masyarakat. Dari pengertian beberapa ahli dapat disimpulakan, penerapan 

adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain 

untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang 

diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan 

tersusun sebelumnya. 
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2. Jurnalisme Bencana  

Jurnalisme merupakan kegiatan yang berhubungan kegiatan untuk 

mencari dan mengolah informasi untuk disiarkan ke khalayak. Dalam 

perkembangannya, jurnalisme menjadi sebuah profesi yang dilakukan oleh 

seorang yang bekerja pada media massa. Di dalam profesi dibutuhkan 

keahlian dan kerja sesuai dengan keahliannya sehingga orang itu mendapat 

imbalan (Nurudin, 2009) 

Jurnalisme adalah seni dan profesi dengan tanggung jawab 

profesional art and craft with professional respondsibilities yang 

mensyaratkan wartawannya melihat dengan mata yang segar eyes that see 

pada setiap peristiwa untuk menangkap aspek-aspek yang unik. Jurnalisme 

bukanlah tentang menulis saja. Anda belajar tentang “apa sesungguhnya 

mencari itu 10 dan apa sebenarnya bertanya mengenai hal-hal pelik 

dengan kegigihan” (Luwi Ishwara, 2012) 

Jurnalisme berasal dari kata journal yang berarti corang yang 

melakukan kegiatan jurnaslitik seperti memperoleh, meliput dan 

mempublikasikan berita. Sedangkan definisi bencana menurut Undang-

Undang nomor 24 tahun 2007 adalah peristiwa yang mengancam atau 

menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh 

faktor alam sehingga menimbulakn korban jiwa manusia,kerusakan 

lingkungan,kerugian harta benda dan dampak psikologis. Jadi,Jurnalisme 

Bencana adalah kegiatan jurnalistik dalam mencari, memperoleh, dan 

menyampaikan informasi mengenai kondisi bencana, jumlah korban dan 
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juga perkembangan lokasi bencana setelah bencana terjadi yang sesuai 

dengan prinsip dan fase liputan bencana. Bencana tersebut dikategorikan 

menjadi tiga, yaitu bencana alam,bencana non-alam dan bencana sosial. 

(Nazaruddin, 2007) 

Efek dari jurnalisme bencana terhadap korban bencana dan 

pembaca jika ini bencana banjir yakni harus memiliki Pemberitaan media 

yang komprehensif sehingga dapat meminimalkan korban jiwa dan 

kerugian karena masyarakat dapat mengambil sikap dan tindakan yang 

antisipatif. (Susanto, 2011)  menyebutkan bahwa penanganan bencana 

bukan semata-mata mengandalkan kemampuan untuk memberikan 

bantuan materiel saja, tetapi juga memberikan dukungan moral. 

Dalam pemberitaan bencana media harus memegang prinsip-

prinsip dasar yang bisa menjadi rujukan dalam meliput berita, prinsip 

tersebut antara lain yaitu (Susanto, 2011).   

Pertama, Prinsip Akurasi, akurasi merupakan prinsip yang paling 

penting dalam sebuah berita bukan hanya akurat dalam mengungkapkan 

penyebab bencana, melainkan juga akurat dalam menyebutkan waktu 

kejadian, tempat, nama serta jumlah korban. Media bertanggung jawab 

untuk memberikan berita yang benar. Dalam peliputan media harus selalu 

mengecek dan mengecek ulang  pada berbagai perkembangan peristiwa 

dan berbagai informasi yang relevan dengan tidak hanya mengandalkan 

satu wartawan sumber informasi tetapi dengan banyak sumber informasi. 

Media sebaiknya juga menjelaskan berbagai prediksi yang mungkin 
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terjadi, lengkap dengan argumentasi, konteks dan tips bagaimana 

menghadapinya.  

Kedua, Prinsip kemanusiaan (Humanis) media harus menyediakan 

ruang yang setara bagi semua pihak,terutama perempuan, anak-anak dan 

kaum difabel untuk menyuarakan pendapat mereka. Media juga harus 

menghormati peraturan mengenai akses media yang dibuat oleh rumah 

sakit atau istitusi medis lainnya. Wartawan tidak boleh memaksa korban 

yang berduka untuk diwawancarai.  

Ketiga, prinsip komitmen menuju rehabilitasi yang mana dalam 

liputan traumatik berlaku pula untuk mendengarkan suara korban berupa 

harapan,keluhan, keinginan, dan rasa sedih yang diterima harus banyak 

didengar. Pendapat korban harus menduduki posisi lebih besar dari pada 

posisi kepentingan ekonomi dan primordialisme sehingga media mampu 

menjadi wadah bagi proses penemuan kembali antar korban yang terpisah 

dari anggota keluarga. 

Keempat, Prinsip Kontrol dan Advokasi dimana media harus selalu 

melakukan pemberitaan bencana secara terus menerus dimana media harus 

menjalankan fungsi pengawasan dengan menjadi anjing pelacak 

(Whatchdog) bagi pihak-pihak penyalur bantuan bencana dan yang paling 

penting adalah media berperan penting sebagai pemberi peringatan 

bencana.  

Dalam jurnalisme bencana terdapat beberapa landasan etismologis 

yaitu genre baru jurnalistik yang sangat penting bagi media-media di 
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Indonesia. Pertama, secara geologis dan sosiologi Indonesia merupakan 

negeri yang rentan bencana. Kedua, setiap media massa akan 

memberitakan setiap peristiwa bencana yang terjadi bahkan menjadikan 

headline. Ketiga, masyarakat hanya akan mengetahui bencana dari 

infromasi yang disajikan oleh media. Keempat, bencana selalu diikuti 

ketidak kepastian dan kesimpangsiuran informasi serta sering kali 

menyesatkan karena media menjadi tumpuan yang akurat.  

Pemberitaan mengenai bencana selalu menjadi sorotan publik 

terutama masyarakat Indonesia. Bagi media massa bencana merupakan 

menu utama yang sumber informasinya tidak pernah kering dan memiliki 

kandungan nilai yang tinggi. Ada dua hal utama mengapa media massa 

begitu antusias memberitakan bencana.  

Pertama, bencana bisanya mencipatakan situasi yang tidak 

pasti,sehingga keingintahuan masyarakat terhadap pemberitaan banjir 

meningkat dan mereka akan mencari tau menganai informasi bencana 

tersebut. 

 Kedua, bencana bagi media merupakan peristiwa besar yang tidak 

bisa di biarkan begitu saja karena bencana memiliki daya tarik luar biasa 

tanpa adanya rekayasa  

Dalam peliputan bencana, terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan oleh jurnalis. Bencana bersifat siklus dan memerlukan 

penanganan darurat yang terdiri dalam empat fase (Nazaruddin, 2007) : 
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1. Fase Persiapan: merencanakan, melatih dan dan menyiapkan 

perlengkapan untuk reaksi darurat.  

2. Fase Mitigasi : mengidentifikasi dan mengurangi resiko bencana 

untuk waktu yang akan datang  

3. Fase recovery: membantu korban dan komunitas untuk kembali ke 

keadakan normal seperti semula.  

4. Fase respon: melaksanakan rencana dan bertindak saat peristiwa 

darurat terjadi.  

Fase bencana dalam the life cyrcle of disaster yang bisa diprediksi 

ada dalam setiap bencana adalah:  

1. Preparation, dalam fese ini diperlukan periapan peralatan dan 

perlengkapan untuk meliput bencana. Ini merupakan saat pertemuan, 

diskusi, menganggaran biaya, penyusunan bencana.  

2. Alert,fase pemberitahuan dimana perlu persiapan dan kewaspadaan 

terhadap peingatan petama bencana lalu mengkonfimasi dengan 

berbagai sumber yang relevan.  

3. Impact, fase ini media local mulai menyelamatan newsroom dan 

mecoba menemukan staf. Karena khalayak pasti menginginkan 

informasi secepatnya tentang berita penyebab dan dampak bencana.  

4. Heroic, fase terpenting dalam merespon, menyelamatkan dan 

membantu langsung yang memerlukan kerja sama dan sikap saling 

membantu dan rasa empati.  
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5. Disillusionment, fase ini adalah memperhatikan cara penyampaian 

informasi untuk membantu menghilangkan rasa ketakutan.16  

6. Recovery, fase ini adalah fase pemulihan dimana peliputan bencana 

hanya memperingati bencana dan mengangankat kembali peringatan 

bencana tersebut.  

Menurut fase liputan bencana, (Nazaruddin, 2007) membagi fase-fase 

jurnalisme bencana sebagai berikut 

Tabel 2 2. Fase Jurnalisme Bencana Nazaruddin 

 

Tabel diatas menunjukkan jenis liputan sesuai fase bencana, untuk 

fase prabencan,liputan difokuskan mengenai bencana yang akan terjadi 

dan persiapan wartawan untuk meliput. Fase Tanggap bencana melakukan 

liputan mendetail mengenai bencana. Dan terakhir fase pasca bencana 

meliputi liputan tentang kondisi pengungsi,kontrol bantuan,rehabilitasi dan 

ajakan untuk bangkit. 

No Fase Indikator 

1. Prabencana Fase persiapan, melatih, menyiapkan 

perlengkapan untuk reaksi darurat peliputan 

bencana dan memberi peringatan dini bencana. 

2. Tanggap Bencana Fase Mengindentifikasi, bertindak saat peristiwa 

darurat terjadi, melaksanakan rencana liputan 

dalam mendapatkan informasi 

3. Pasca Bencana Fase recorvery, Rehabilitasi dalam membantu 

korban atau masyarakat untuk kembali ke keadaan 

normal. 
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3. Jurnalisme Online  

Pengertian Jurnalistik Online secara umum, yaitu segala jenis atau 

format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, 

video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, Jurnalistik online juga bisa 

dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online 

(www.romelteamedia.com) 

Pengertian Jurnalistik Online secara khusus yaitu terkait dengan 

pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Media singkatan dari 

media komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa 

mempunyai karakteristik tertentu, seperti publisitas dan periodisitas 

sedangkan menurut (Priantoro, 2013). Jurnalistik online merupaka media 

yang berbasis telekomunikasi serta multimedia yang di dalamnya terdapat 

portal, website, radio online, tv online, pers online, serta yang 

lainnya.Yang paling umum saat ini dan menjadi acuan adalah berupa situs 

berita online . 

Jurnalistik online adalah media yang tergolong baru karena 

sebelumnya kita hanya mengenal media cetak dan media elektronik saja. 

Dalam kehidupan sehari hari sudah hampir setiap manusia sekarang ini 

yang menggunakan perangkat elektronik yang berbasis internet mereka 

dalam menunjang kegitan serta pemuatan informasi. Berikut keunggulan 

Jurnalistik online dari media lainnya:  

1. Cepat dalam pengiriman informasi karena dapat dengan mudah di 

update dan dikirim sewaktu-waktu.  
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2. Data atau berita disimpan dan bisa sewaktu-waktu dibuka 

kembali/arsip.  

3. Memiliki keunggulan dibanding media cetak, karena berita yang 

telah dibaca telah dapat dibaca ulang kembali, tidak seperti tv 

maupun radio yang bersifat continuedan terus mengalir.  

4. Dapat dibuka dan dibaca dimana saja selama ada koneksi internet 

(sebagai alat pendukung), hal ini sangat menguntungkan bagi orang-

orang yang ingin mengetehui sebuah berita namun mereka berada 

ditempat yang jauh. Misalnya mereka yang berada di Indonesia 

dapat mengakses berita yang berada diluar negeri melalui akses 

internet.  

5. Jurnalistik online akan terus berkembang dan tidak hanya terbatas 

pada pengguna computer karena saat ini media online dapat diakses 

melalu media handphone yang memiliki fasilitas internet. 

6. Jurnalistik online merupakan whole package karena selain berupa 

teks, juga berupa animasi terutama pada iklan video, gambar dan 

audio. 

7. Para pengguna media online dapat saling berinteraksi satu dengan 

lainnya dengan cara memberikan komentar satu dengan yang 

lainnya. 

Seperti yang telah disebutkan pada pengertian Jurnalistik online, 

proses penyebaran informasi Jurnalistik online adalah menggunakan 

internet. Berdasarkan cara publikasinya, Jurnalistik online dapat dibagi 
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menjadi beberapa jenis. Berikut adalah jenis-jenis media online 

(https://.akudigital.com/)   

1. Situs Berita Online (Detik.com, Kompas.com, Tribunnews.com, 

Liputan6.com)  

2. Situs Pemerintah (BPK.go.id, Imigrasi.go.id, Kejaksaan.go.id) 

3. Situs Perusahaan (Promonavigator.com)  

4. Situs E-commerce (Bukalapak.com, Tokopedia.com, Lazada.com)  

5. Situs Media Sosial (Twitter.com, Facebook.com, YouTube.com)  

6. Situs Blog (Maxmanroe.com)  

7. Situs Forum Komunitas (Kaskus.co.id)  

8. Aplikasi Chatting (BlackBerry Messenger, Line, WhatsApp) 

4. Pemberitaan Bencana 

Berita sebenarnya berasal dari bahasa sansekerta, yaitu Vrit yang 

dapat dimaknai dengan Vritta dalam bahasa Inggris, memiliki arti ‘ada’ 

atau ‘terjadi’. Beberapa orang memaknainya dengan Vritta, yang berarti 

“kejadian” atau ‘sebuah peristiwa yang telah terjadi’. Dalam bahasa 

Indonesia Vritta memiliki arti yaitu sebuah ‘berita atau warta’. Sedangkan 

menurut KBBI, berita merupakan cerita atau keterangan mengenai 

kejadian atau peristiwa yang hangat. Pemberitaan ialah peristiwa atau 

rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan di 

masyarakat,  

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat 

https://.akudigital.com/
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yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun 

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh 

faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana 

alam, bencana nonalam, dan bencana social, terdapat tiga jenis bencana 

yang telah dijabarkan dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang 

penanggulangan bencana:  

1. Bencana alam yaitu: gempa bumi, letusan gunung berapi, angin 

topan, tanah longsor.  

2. Bencana non-alam yaitu: kecelakaan transportasi kegagalan 

teknologi dampak industry, pencemaran lingkungan dan lainnya.  

3. Bencana sosial yaitu: kerusakan dan konflik sosial.  

Dari penjelasan ketiga jenis bencana diatas banjir merupakan 

bencana yang paling sering terjadi. Dalam kamus Besar Indonesi (KBBI) 

Banjir merupakan luapan air dalam jumlah besar yang menerjang dan 

menggenangi suatu wilayah. Begitupun di Kota Makassar yang sudah 

langganan untuk banjir setiap tahunnya maka dari itu ini menjadi hal yang 

perlu diperhatikan oleh pemerintah dan media terkait yang meliput. 

5. Pedoman Liputan Bencana dan Peristiwa Traumatik 

Menurut (Undang-Undang Pemerintah Pusat Nomor 24 Tahun, 

2007)  agar liputan bencana dan traumatik tidak menjadi bencana bagi 
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jurnalis, media perlu membekali jurnalis dengan 

pengetahuan,keterampilan dan kelengkapan keselamatan diri untuk 

bertahan di medan yang berat.  

1. Mewawancarai korban. Jurnalis tidak boleh memaksa korban untuk 

meminta agar diwawancarai karena hal itu hanya akan menambah 

penderitaan korban yang sedang tertekan atau kesulitan. Maka dari itu 

lebih baik wawancari pihak keluarga, kerabat, teman karena itu lebih 

efektif serta bersikap sopan dan berempati juga sangat dibutuhkan. 

2. Korban meninggal atau hilang Jika jurnalis hendak memwawancara 

korban yang meninggal atau hilang sebaiknya konfirmasi atau beri 

tahu dahulu pihak keluarga korban yang meninggal apakah mereka 

setuju untuk diberitakan atau tidak. Jurnalis juga menghindari 

penayangan video ataupun foto yang mengerikan atau sadis. Karena 

hal tersebut bisa melanggar kode etik jurnalistik.  

3. Pemakaman Untuk liputan pemakaman korban, jurnalis harus meminta 

izin kepada keluarga yang berduka. Serta perlu ada alasan yang kuat 

(menyangkut kepentingan publik) bila nanti tetap ditayangkan tanpa 

izin pihak keluarga korban. Wartawan juga harus menghindari perilaku 

yang mengganggu seperti menyorot secara close-up wajah keluarga 

korban yang sedang menangis atau berduka.  

4. Menayangkan foto atau gambar secara berulang Hindari memakai foto 

atau gambar pada peristiwa traumatik. Gambar peristiwa traumatic 
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yang spesifik sebaiknya tidak tipakai untuk ilustrasi bencana pada 

umumnya. 

Dalam bukunya (Arif, 2019) ia menulis beberapa hal yang bisa di 

rumuskan dari sejumlah poin yang ia sampaikan dalam epilog bukunya 

yaitu jurnalisme bencana terkait dengan sejumlah hal berikut yaitu:  

a. Wartawan yang meliput peristiwa bencana harus merespons peristiwa 

ini bencana dengan cepat, respon yang dapat dilakukan adalah dengan 

menverifikasi berita soal bencana. Misalnya dalam kasus gempa bumi, 

yaitu menverifikasi berita kepada pihak berwenang, seperti Badan 

Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Sebelum terjun 

kelapangan untuk meliput bencana, jurnalis harus mendapatkan 

pelatihan dan memiliki ketahanan mental dan fisik. 

b. Wartawan harus mengenali lingkungan skitar dimana bencana terjadi. 

Perkenalan yang dimaksud yaitu pengenalan terhadap ancaman 

bencana, peta bencana dan jalur evakuasi.   

c. Wartawan harus memiliki persiapan sebelum terjun lokasi bencana, 

termasuk persiapan logistic yang mendukung peliputan bencana.  

d. Wartawan harus dirotasi dalam peliputan bencana,sehingga tidak 

satu dua orang saja tetapi juga memiliki wartawan pengganti.  

e. Wartawan harus memahami batas dirinya, karena dalam situasi 

bencana,segala penyakit baik fisik maupun mental.  



26 
 

 
 

f. Wartawan yang meliput bencana harus memiliki sikap empati, dan 

juga jangan pernah memaksa wawancara dengan korban bila korban 

atau narasumber yang btidak bersedia untuk diwawancarai.  

g. Wartawan harus memperhatikan ketika menyajikan foto atau tulisan 

atau siaran diharapkan dapat menyentuh dan bisa bisa menggalang 

solidaritas tetapi tidak sadis. 

6. Kompetensi dasar Jurnalis 

1. Prinsip Jurnalisme Bencana  

Dalam pemberitaan bencana, menurut media harus memegang beberapa 

prinsip dasar yang bisa menjadi rujukan dalam meliput, prinsip tersebut 

antara lain (Prasetyo, 2013):  

a. Pertama, prinsip akurasi. Akurasi menjadi sangat penting dalam 

pemberitaan. Bukan saja akurat dalam hal mengungkapkan penyebab 

kecelakaan dan bencana alam, melainkan juga akurat dalam penyebutan 

waktu kejadian, tempat, nama, serta jumlah korban.  

b. Kedua, berlaku pula prinsip pemberitaan yang harus memperhatikan 

aspek manusia (human elements). Itu berarti proses jurnalisme dituntut 

sanggup mengungkapkan suatu peristiwa dari dua sisi; cerita tentang 

manusia dan situasinya lengkap dengan pemahaman bahwa yang 

diungkapkan adalah sosok manusia yang memiliki keadaan internal dan 

eksternal seutuhnya yang sangat menentukan pemulihan dan efek ikutan 

dari dampak peristiwa traumatik itu terhadap psikologi korban dan 

kerabatnya, serta psikologi masyarakat pada umumnya 
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c. Ketiga, dalam liputan traumatik berlaku pula prinsip suara korban 

berupa harapan, keluhan, keinginan, dan rasa sedih yang diterima harus 

banyak didengar dalam wujud pemberian ruang editorial lebih banyak 

untuk kepentingan itu.  

d. Keempat, ungkapkan sisi lain dari peristiwa traumatik itu, yang 

kemungkinan luput dari pandangan publik. Kejadian-kejadian ikutan 

lainnya yang berat ataupun yang ringan, yang muncul di sekitar 

peristiwa traumatik itu, perlu diungkapkan untuk melengkapi cerita 

tentang situasi agar menjadi lengkap.  

2. Standar Kompetensi Wartawan Dewan Pers (Bekti Nugroho, 2013) 

mengeluarkan Peraturan Dewan Pers nomor 1/ peraturan- DP/ II/ 2010 

tentang Standar Kompetensi Wartawan, peraturan ini tentu saja bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan Indonesia 

dimana didalamnya berisi tentang panduan dan juga standar kompetensi 

wartawan. Berdasarkan peraturan dewan pers tersebut kompetensi 

wartawan Indonesia yang dibutuhkan saat ini adalah sebagai berikut: 

1. Kesadaran (awareness). Dalam melaksanakan pekerjaannya wartawan 

dituntut menyadari normanorma etika dan ketentuan hukum. Garis 

besar kompetensi kesadaran wartawan yang diperlukan bagi 

peningkatan kinerja dan profesionalisme wartawan adalah:  

a. Kesadaran etika dan hukum Kesadaran etika dan hokum sangat 

penting bagi profesi wartawan, sehingga setiap langkah wartawan 

termasuk dalam mengambil keputusan untuk menulis atau 
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menyiarkan masalah atau peristiwa akan selalu dilandasi dengan 

pertimbangan yang matang. Kesadaran etika juga akan 

memudahkan wartawan dalam mengetahi dan menghindari 

terjadinya kesalahan kesalahan seperti melakukan plagiat dan 

menerima imbalan.  

b. Kepekaan jurnalistik Kepekaan jurnalistik adalah naluri dan sikap 

diri wartawan dalam memahami, menangkap dan mengungkap 

informasi tertentu yang bisa dikembangkan menjadi suatu karya 

jurnalistik.  

c. Jejaring dan lobi Wartawan yang dalam tugasnya mengemban 

kebebasan pers sebesarbesarnya untuk kepentingan rakyat harus 

sadar, kenal, dan memerlukan banyak jejaring dan lobi yang seluas-

luasnya dan sebanyak-banyaknya, sebagai sumber informasi yang 

dapat dipercaya, akurat, terkini, dan komprehensif serta 

mendukung pelaksanaan profesi wartawan.  

2. Pengetahuan (knowledge) Wartawan dituntut untuk memiliki teori dan 

prinsip jurnalistik, pengetahuan umum, serta pengetahuan khusus. 

Wartawan juga perlu mengetahui berbagai perkembangan informasi 

mutakhir bidangnya.  

a. Pengetahuan umum Pengetahuan umum mencakup pengetahuan 

umum dasar tentang berbagai masalah seperti social, budaya, politik, 

hokum, sejarah dan ekonomi. Wartawan dituntuk untuk terus 
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menambah pengetahuan agar mampu mengikuti dinamika social dan 

kemudian enyajikan informasi yang bermanfaat bagi khalayak  

b. Pengetahuan khusus Pengetahuan khusus mencangkup pengetahuan 

yang berkaitan dengan bidang liputan. Pengetahuan ini diperlukan 

agar liputan dan karya jurnalistik spesifik seorang wartawan lebih 

bermutu.  

c. Pengetahuan teori dan prinsip jurnalistik Pengetahuan teori dan 

prinsip jurnalistik mencakup pengetahuan tentang teori dan prinsip 

jurnalistik dan komunikasi. Memahami teori jurnalistik dan 

komunikasi penting bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. 

3. Keterampilan (skills) Wartawan mutlak menguasai keterampilan jurnalistik 

seperti teknik menulis, teknik wawancara, dan teknik menyunting. Selain 

itu, wartawan juga harus mampu melakukan riset, investigasi, analisis, dan 

penentuan arah pemberitaan serta terampil menggunnakan alat kerjanya 

termasuk teknologi informasi. 

a. Keterampilan peliputan (6M)  

b. Keterampilan menggunakan alat dan teknologi informasi  

c. Keterampilan riset dan investigasi. 

d. Keterampilan analisisa dan arah pemberitaan. 

7. Kode Etik Meliput Bencana 

Kode Etik merupakan sebuah prdoman penting bagi para wartawan. 

Kode Etik Jurnalistik menjadi rambu-rambu pertama bagi wartawan dalam 

menentukan apa yang boleh dan tidak untuk dilakukan seta apa yang baik 
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dan buruk saat melaksanakan tugas jurnalistik. Untuk menjamin 

kemerdekaan pers dan memenuhi hak pubik untuk memperoleh informasi 

yang benar, wartawan indonesia memerlukan landasan moral dan etika 

profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik 

dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Berikut ini hal yang 

diwajibakan dan dilarang dalam peliputan bencana: (Siaran Pers KPI 

2020) 

1. Wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban,keluarga dan 

masyarakat.  

2. Dilarang:  

a. Menambah penderitaan atau trauma korban, 

keluarga,masyarakat dengan cara memaksa,menekan atau 

mengintimidasi untuk diwawancarai atau mengambil foto 

korban.  

b. Menampilkan gambar atau suara saat-saat menjelang kematian  

c. Mewawancarai anak dibawah umur sebagai narasumber.  

d. Menampilkan korban atau mayat secara detail dengan close-up, 

mengambil foto luka berat,darah atau potongan organ tubuh 

korban. 

3. Wajib menampilkan narasumber kompeten dan terpercaya dalam 

menjalankan peristiwa bencana secara ilmiah.24 Dart Centre for 

Journalism dan Trauma mencatat sejumlah tips tentang bagaimana 



31 
 

 
 

jurnalis tetap menggunakan nalusi kemanusiaanny, sambil tetap 

menjaga keselamatannya berikut tipsnya : 

a. Perhatikan gerak atau bahasa tubuh narasumber. Setelah 

mengalamin peristiwa traumatik biasanya korban akan lebih 

sensitifa dan takut pada hal yang mengingatkan akan peristiwa 

traumatik. Maka jurnalis dituntut untuk peka melihat apabila 

korban terlihat bersedih, raut wajah linglung, dan tangan 

bergemetar maka dari itu sebaiknya jangan tanyakan perasaanya 

lebih baik gunakan kata-kata yang besimpati.  

b. Jangan memaksakan narasumber untuk memberi keterangan,cukup 

perkenalkan diri sebagai jurnalis dan jangan menggurui karena 

seorang jurnalis harus bisa memahami kondisi psikis korban atau 

narasumber.  

c. Lontarkan keprihatinan terhadap peristiwa yang menimpa korban 

dengan empati, jangan membebani dengan pertanyaan yang 

bertubitubi dan kalau bisa lebih baik jurnalis lebih banyak 

mendengarkan dibandingkan bertanya. Serta yang terakhir yang 

bisa dilakukan adalah carilah sumber lain,seperti riset data yang 

dapat mendukung berita anda. 

8. Persiapan Meliput Bencana 

Ketika seorang jurnalis hendak meliput berita mengenai bencana 

alam maka jurnalis harus memiliki pengetahuan dan sebelum turun 
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kelapangan. Berikut hal yang harus dipersipakan sebelum peliputan 

bencana:  

1. Siapkan mental dan fisik  

2. Sensitive terhadap nilai humanis dan drama 

3. Kuasai isu bencana jangan sampai salah dalam menyampaikan berita 

4. Mintalah informasi dari pihak yang bertanggung jawab sesuai ranah 

bkerjanya (Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Pos 

Pantauan Merapi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan 

Komisi Keselamatan Nasional Transportasi (KNKT).  

5. Dapatkan video-video amatir saat peristiwa terjadi. 

C. Kerangka Berpikir 

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Penerapan Jurnalisme Bencana 

Alam Di Media Online (Studi Pada Media inipasti.com dalam Liputan Berita 

Banjir Di Kota Makassar 2021) yang akan diteliti menggunakan indicator 

(Nazaruddin, 2007) dengan tujuan untuk untuk menjelaskan konsep teori 

dalam penelitian ini, yaitu tentang Penerapan Jurnalsime Bencana Di Media 

Online Dalam Liputan Banjir Tahun 2021. Dalam meliput bencana seperti 

bencana banjir wartawan harus memahami jurnalisme bencana baik itu 

konsep, prinsip, etik, kode etik bahkan pedoman peliputan jurnalisme bencana 

untuk mengetahui sajauh mana penerapan dan pemahaman wartawan 

antarariau.com terhadap jurnalisme bencana ketika melakukan peliputan 

bencana di lapangan. 
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Dari uraian kerangka pikir di atas, peneliti merumuskan bagian kerangka pikir 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

                                     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    Gambar 2 1. Kerangka Pikir 
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D. Fokus Penelitian 
 

 Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang untuk mengetahui 

Mengetahui Penerapan Jurnalisme Bencana Alam Di Media Online 

Inipasti.com Dalam Liputan Berita Banjir Di Kota Makassar 2021 

E. Deksripsi Fokus Penelitian  

Sesuai dengan fokus penelitian maka yang menjadi definisi fokus dalam 

penelitian ini meliputi empat indikator yaiu sebagai berikut : 

1. Fase Pra bencana 

Fase ini untuk persiapan, melatih, menyiapkan perlengkapan untuk reaksi 

darurat peliputan wartawan inipasti.com saat bencana dan memberi 

peringatan dini bencana terhadap masyarakat ketika terjadi bencana. 

2. Fase Tanggap bencana 

Fase ini Mengindentifikasi, bertindak saat peristiwa darurat terjadi, 

melaksanakan rencana liputan dalam mendapatkan informasi sehingga 

saat wartawan inipasti.com meliput berita dapat mendapatkan informasi 

secara mendetail mengenai bencana yang terjadi. 

3. Fase Pasca Bencana 

Fase ini recorvery, Rehabilitasi dalam membantu korban atau masyarakat 

untuk kembali ke keadaan normal sehingga saat meliput berita wartawan 

inipasti.com tidak hanya meliput kejadian akan meliputi liputan tentang 

kondisi pengungsi,kontrol bantuan,rehabilitasi dan ajakan untuk bangkit 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian  

a. Waktu penelitian 

Waktu  yang digunakan pada penelitian ini kurang lebih selama 2 bulan   

lamanya Pada Tanggal 24 Agustus 2022 Sampai 24 September 2022, 

meliputi 1 bulan pengumpulan data dan 1 proses bimbingan berlangsung.  

b. Lokasi penelitian 

PT. Inipasti Communika di Jl. Ance dg. Ngoyo No. 88 Panakukang 

Makassar 

B. Jenis Dan Tipe Penelitian  

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. adapun yang dimaksud 

dengan penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan yaitu 

penekanan pada observasi wawancara untuk orang, sebagai lawannya 

adalah gambaran kondisi objektif secara ilmiah. Metode ini di pilih karena 

mampu mengumpulkan informasi yang aktual dan menggambarkan 

fenomena yang terjadi dan peneliti dapat mengidetifikasikan permasalahan-

permasalahan di lapangan sehingga dapat sangat digunakan untuk 

penelitian kali ini.  
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2. Tipe penelitian 

Tipe  penelitian  ini  adalah  tipe  studi kasus, penelitian  ini  dilakukan  

berdasarkan kejadian yang  terjadi  dan  untuk  memberikan  pemecahan 

masalah sehingga  dalam  pelaksanaan  penelitian  tidak  terbatas  pada 

pengumpulan  data. 

C. Informan  

Informan penelitian ini akan di wawancarai untuk mendapatkan 

informasi yang berkaitan dengan liputan inipasti.com dalam meliput bencana 

Banjir Di Kota Makassar 2021. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu : 

Tabel 3 1. Informan 

 Sumber: Liputan Inipasti.com 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik 

Pengumpulan data dari  (Sugiyono, 2017) yaitu : 

a. Observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan responden. Dalam 

penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk 

menemukan fakta-fakta di lapangan. Observasi difokuskan pada 

 

NO 

 

INFORMAN 

 

INISIAL 

 

JABATAN 

1 Nasrullah N Direktur inipasti.com  

2 Muhammad Rahmat Abu MR Pimpinan Redaksi inipasti.com 

3 Huri A Hasan HH Wartawan inipasti.com 

4 Andi Ismail, S.Pd. AI Masyarakat 
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pengamatan langsung terhadap bagaimana penerapan inipasti.com dalam 

menerapkan peliputan berita bencana dan evaluasi terkait Penerapannya  

b. Wawancara, yaitu melakukan suatu percakapan yang mengarah pada 

suatu masalah dan merupkan Tanya jawab lisan untuk memperoleh data 

atau informasi tulisan maupun lisan dalam penelitian Penerapan 

Jurnalisme Bencana Alam Di Media Online Inipasti.com dalam Liputan 

Berita Banjir Di Kota Makassar 2021 

c. Studi dokumentasi yang dilakukan guna mendapatkan data sekunder 

dengan cara melakukan kajian terhadap data-data dokumen pribadi dan 

dokumen resmi, baik visual maupun berupa tulisan yang berkaitan 

dengan masalah penelitian berupa Penerapan Jurnalisme Bencana Alam 

Di Media Online Inipasti.com Dalam Liputan Berita Banjir Di Kota 

Makassar 2021 

E. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik 

analisis data interaktif dari (Sugiyono, 2018) yaitu:  

1. Reduksi data (data reduction), dengan merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola 

dari data, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam 

mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah 

ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir 

kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. 
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2. Penyajian data (data display), menyajikan data yang dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sebagainya. 

Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, 

3. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena 

seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam 

penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

penelitian berada dilapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih 

belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas 

    

Gambar 3 1. Model Analisis Data Interaktif dari (Sugiyono 2018 ) 

F. Teknik Pengabsahan Data  

 Dalam penelitian ini uji keabsahan data dilakukan melalui dua cara yaitu 

Triangulasi dan Member Chek menurut (Sugiyono, 2017) yaitu 

1. Triangulasi menyatakan bahwa tehnik triangulasi adalah tehnik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai tehnik 

Data 

Reduction 

Data Display 

Display 

Conclusions: 

Drawing/Verifying 
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yang ada dan sumber data yang ada. Maka sebenarnya peneliti telah 

melakukan pengujian kredibelitas data sekaligus mengumpulkan data. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi tehnik, yaitu 

peneliti melakukan tehnik pengumpulan yang berbeda untuk mendapatkan 

data dari sumber yang sama.  

2. Member Chek menyebutkan bahwa member chek adalah proses 

pengecekan data yang diberikan dari pemberi data. Tujuannya adalah 

untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa 

yang diberikan pemberi data. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.   Deskripsi Objek Penelitian 

Dengan perkembangan media yang sangat pesat terutama pengguna 

internet yang tumbuh pesat pada sekitaran 1990-an berupa jaringan,  program 

inilah yang disebut WWW atau Worl Wide Web. Berjalan dengan 

perkembangan komunikasi yang semakin berkembang, kebutuhan informasi 

yang meningkat membuat media online lebih eksis untuk sekarang ini. 

Menggunakan media sebagai sarana penyampaian informasi kepada khalayak 

banyak sebagai alat yang digunakan komunikator untuk menyampaikan, 

meneruskan atau menyebarkan sebuah pesan, terlihat dari banyaknya media 

online yang menyampaikan informasi berbasis internet. 

       Gambar 4 1. Logo Inipasti.com 

PT. Inipasti Communika merupakan salah satu media online yang 

berada di Sulawesi selatan terkhusus di kota Makassar, adapun letak kantor 

PT. Inipasti Communika di Jl. Ance dg. Ngoyo No. 88 Panakukang Makassar 
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yang didirikan Pada Tahun 2016 Direktur perusahaan bernama Ir. Syahrullah.  

Dilihat dari portal news PT. Inipasti Communika yang dapat diakses melalu 

situs https://inipasti.com didalamnya memuat begitu banyak jenis berita 

diantaranya, berita islami, politik, ekonomi, pendidikan, nusantara dan berita 

seputar Sulawesi selatan. Pada pembuatan berita tidak hanya terfokus kepada 

berita yang ada di Sulawesi selatan melainkan seluruh Indonesia. Adapun 

pengalaman yang telah diraih oleh perusahaan PT. Inipasti Communika yaitu 

Pada Tahun 2017 sampai sekarang telah melakukan kerjasama media online 

dengan pemerintah kabupaten pasangkayu, Pada Tahun 2018 melakukan 

kerjasama media online dengan pemerintah provinsi Sulawesi selatan dan di 

Tahun 2019 melakukan kerja sama dengan pemerintah kota Makassar. 

1. Struktur Organisasi 

Dalam setiap perusahaan pasti memiliki struktur organisasi perusahaan 

yang meliputi bagian-bagian pemegang peran penting dalam suatu 

perusahaan. Hal ini pun terdapat juga pada media online PT. Inipasti 

Communika yang memiliki struktur organisasi perusahaannya.  Untuk lebih 

lengkap berikut bagian struktur organisasi media online PT. Inipasti 

Communika: 

Pimpinan Redaksi  : Abdul Rahmat Abu  

Redaktur Pelaksana  : Mohammad Yahya Mustafa  

Tim Editor    : M. Ibrahim   

 : Hardianti Lasari   
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 : Astrid  

Desain Grafis    : Hilman Yusuf  

Reporter     : Zulaeman Rajab   

 : Syakhruddin DN   

 : Iin Nurfahreni   

 : M. Seilessy   

 : Muslimin   

Koresponden   : Ahmad Usman   

 : Muh. Zaiyan   

 : Zakaria Ahmad 

2. Tugas dan Fungsi Jabatan 

- Pimpinan Redaksi : Bertanggung jawab di antaranya bertanggung jawab 

terhadap isi redaksi penerbitan, bertanggung jawab terhadap kualitas 

produk penerbitan, memimpin rapat redaksi, memberikan arahan kepada  

semua tim redaksi tentang berita yang akan dimuat pada setiap edisi baik 

cetak maupun online 

 - Redaktur Pelaksana : Bertanggung jawab terhadap mekanisme kerja 

redaksi sehari-hari, memimpin rapat perencanaan, rapat cecking dan rapat 

terakhir sidang redaksi. Selain itu membuat perencanaan isi untuk setiap 

penertiban, bertanggung jawab terhadap isi redaksi penertiban dan foto, 

mengkoordinasi kerja para redaktur atau penangungjawab rubrik/desk, 
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mengkoordinasikan alur perjalanan naskah dari para redaktur ke bagian 

setting atau layout, mengkoordinator alur perjalan naskah dari bagian 

setting atau lay out ke percetakan, mewakili pemred dalam berbagai acara 

baik ditugaskan atau acara mendadak. 

- Tim Editor :  

1. Memeriksa, mengedit dan menyempurnakan artikel maupun putusan 

sesuai dengan penulisan bahasa indonesia yang baik dan benar dengan 

memperhatikan peraturan yang ada. 

2. Memeriksa naskah kata per kata, penggunaan titik, koma, tanda seru, 

titik dua. 

3. Mengedit penggunaan kata yang berasal dari bahasa asing, bahasa 

daerah, bahasa slank sehingga mudah di mengerti pembaca 

- Desain Grafis : Merancang cover atau kulit muka, membuat dummy atau 

nomor contoh sebelum produk di cetak dan di jual ke pasar, mendesain 

dan melay out setiap halaman dengan naskah, foto, dan angka-angka, 

mengatur peruntukan halaman untuk naskah  

- Reporter : Menulis, menganalisis, dan melaporkan suatu peristiwa 

kepada khalayak melalui media massa secara teratur. Memeriksa 

keautentikan suatu informasi yang akan di sampaikan, melakukan 

wawancara kepada narasumber demi memperoleh informasi akurat untuk 

di sampaikan ke publik. 

- Korespondensi : Mengirimkan informasi kepada redaksi media massa. 

Penempatan dirinya wilayah yang jauh seperti luar negara, di tujukan 
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untuk mencari dan menghimpun berita di negara tersebut. Untuk itu, ia 

harus mengirimkan informasi-informasi yang ia dapat di lokasi 

penempatannya. 

3. Visi dan Misi 

Visi : Turut serta dan proaktif dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa di bidang penyebaran informasi di tengah masyarakat. 

Misi :  1. Menjalankan jurnalistik secara bertanggung jawab dalam koridor  

Norma yang berlaku. 

2. Menjauhi serta menghindari penyebaran informasi yang tidak 

berpihak kepada kebenaran 

3. Mendorong terlaksananya jurnalistik yang berbasis kepada riset. 

B. Hasil Penelitian 

Dalam mengetahui Penerapan Jurnalisme Bencana Alam Di Media Online 

Inipasti.com Dalam Liputan Berita Banjir Di Kota Makassar 2021 Penerapan 

Jurnalisme Bencana Alam Di Media Online (Studi Pada Media inipasti.com 

dalam Liputan Berita Banjir Di Kota Makassar 2021) yang akan diteliti 

menggunakan indicator (Nazaruddin, 2007) dengan tujuan untuk untuk 

menjelaskan konsep teori dalam penelitian ini, yaitu tentang Penerapan Jurnalsime 

Bencana Di Media Online Dalam Liputan Banjir Tahun 2021. Dalam meliput 

bencana seperti bencana banjir wartawan harus memahami jurnalisme bencana 

baik itu konsep, prinsip, etik, kode etik bahkan pedoman peliputan jurnalisme 

bencana untuk mengetahui sajauh mana penerapan dan pemahaman wartawan 

antarariau.com terhadap jurnalisme bencana ketika melakukan peliputan bencana 
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di lapangan. Jenis liputan sesuai fase bencana yakni untuk fase prabencana, 

liputan difokuskan mengenai bencana yang akan terjadi dan persiapan wartawan 

untuk meliput. Fase Tanggap bencana melakukan liputan mendetail mengenai 

bencana. Dan terakhir fase pasca bencana meliputi liputan tentang kondisi 

pengungsi,kontrol bantuan,rehabilitasi dan ajakan untuk bangkit. Sesuai dengan 

fokus penelitian maka Hasil penelitian meliputi empat indikator yaiu sebagai 

berikut : 

1. Fase Pra bencana 

Fase ini untuk persiapan, melatih, menyiapkan perlengkapan untuk reaksi 

darurat peliputan wartawan inipasti.com saat bencana dan memberi peringatan 

dini bencana terhadap masyarakat ketika terjadi bencana. 

Berdasarkan dengan penjelasan indikator di atas peneliti kemudian 

mewawancarai N selaku Direktur inipasti.com: 

“Kalau Pemahaman saya itu Prabencana itu artinya peristiwa sebelum 

adanya bencana. Inikan bencana kita paham semua bahwa kalau setiap 

tahun masuk musim hujan yang akan mengakibatkan bencana banjir 

utamanya di Kota Makassar. Pasti Kami ada persiapan misalkan 

Transportasi menuju ke Lokasi Bencana Banjir dari Awal disiapkan itu 

transportasi menuju kesana, tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga 

punya kendala baru ketika sudah dilokasi, entah itu mobilnya mogok karena 

genangan banjir ataupun kendala lain.” (Wawancara Rabu, Tanggal 24 

Agustus 2022) 

 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas berkaitan dengan indikator Fase 

Prabencana dapat dipahami bahwa inipasti.com memahami bahwa Pascabencana 

adalah peristiwa yang terjadi seblum adanya bencana yang setiap tahun pasti 

terjadi di Kota makassar, kemudian inipasti.com telah mempersiapkan akses  
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transportasi menuju kelokasi bencana utuk menerobos banjir dalam 

melakukan lipotan informasi akan tetapi pasti ada kendala lain ketika sudah 

berada di lokasi bencana yang tidak dapat dihindarkan sehingga TIM inipasti.com 

untuk mendapatkan informasi berita jadi terhambat. 

Selanjutnya Hasil wawancara MR selaku Pimpinan Redaksi Inipasti.com 

mengatakan: 

“Dalam Fase ini kita lihat proses merespon apakah langkah untuk investigasi 

bagaimana peristiwa bencana itu dilapangan kemudian diverifikasi dari 

berita yang ada misalnya dari postingan di media sosial yang viral ataupun 

yang dialami sendiri dari TIM Kami yang meliput kejadiannya sebelum 

terjadi bencana yang parah seperti banjir yang tinggi debit airnya.” 

(Wawancara Rabu, Tanggal 24 Agustus 2022) 

Berdasarkan kutipan wawancara informan di atas berkaitan dengan Fase 

Prabencana dapat dipahami bahwa Dalam Fase Prabencana inipasti.com 

melakukan investigasi terlebih dahulu lokasi Bencana sebelum adanya bencana 

yang fatal seperti banjir yang debitnya tinggi, melihat postingan viral di Media 

Sosial ataupun verifikasi dari TIM inipasti.com yang langsung meliput di lokasi 

Bencana banjir sebelum yang fatalnya sehingga mempersiapkan akses ketika 

bencana tersebut bersifat Fatal agar TIM yang meliput dapat mengakses informasi 

di Lokasi tersebut. 

Selanjutnya Hasil wawancara HH selaku Wartawan inipasti.com mengatakan: 

“Sebelum terjadinya bencana yang parah itu kita memang sebagai wartawan 

melakukan investigasi awal dilokasi sampai bencana tersebut parah dan fatal 

yang kami juga liat di Sosial Media seperti di Facebook ataupun di Instgram 

yang di viralkan penggunanya atau masyarakat sehingga kami telah 

mempersiapkan yang selalu jadi kendala itu transportasi yang dapat menuju 

ke Lokasi Bencana tersebut, kami kebanyakan terhenti karena kendaraan 

yang tidak mampu mengakses lokasi bencana.” (Wawancara Senin, Tanggal 

29 Agustus 2022) 
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Berdasarkan kutipan wawancara informan di atas berkaitan dengan indikator 

Fase Prabencana dapat dipahami bahwa inipasti.com sebelum terjadi bencana 

parah yang fatal TIM melakukan tinjauan langsung kelapangan dan 

menginvestigasi awal lokasi bencana hingga menjadi bencana parah, melihat juga 

pada unggahan Sosial Media yang diviralkan oleh masyarakat, sehingga 

melakukan persiapan yang terus menjadi kendala yaitu akses transportasi menuju 

lokasi Bencana yang terjadi karena kendala tersebut tidak dapat dihindari karena 

berurusan dengan alam. 

Selanjutnya Hasil wawancara AI selaku Masyarakat Kota Makassar 

mengatakan: 

“disini itu di Rappokalling sebelumnya memang adami viralkanki disosial 

media jadi itu semua wartawan kesinimi tetapi masalahna tinggipi banjirka 

baru datang, banyak sekali itu kemarin wartawan mogok mobilnya adami 

mogok motornya disini depan mesjid Rappokalling, maunya itu ada stay 

disini supaya tidak kewalahan pada saat meliput begini tapi namanya tawwa 

alam tidak dapat di prediksi bilang mau tinggi begini banjirnya.” 

(Wawancara Kamis, Tanggal 1 September 2022) 

 

Berdasarkan kutipan wawancara informan di atas berkaitan dengan indikator 

Fase Prabencana dapat dipahami bahwa diLokasi banjir parah masyarakat 

mengatakan benyak wartawan yang meliput terkendala dengan transportasi yang 

tidak dapat mengakses jalan menuju lokasi bencana, sehingga saan masyarakat 

bahwa TIM wartawan yang meliput untuk stay dilokasi sebelum terjadi bencana 

yang fatal agar memudahkan untuk melakukan penyiaran berita ataupun akses 

informasi di sekitar bencana yang fatal tersebut. 

Berdasarkan keseluruhan wawancara informan di atas mengenai Fase 

Prabencana bahwa Dalam Fase Prabencana inipasti.com melakukan investigasi 
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terlebih dahulu lokasi Bencana sebelum adanya bencana yang fatal seperti banjir 

yang debitnya tinggi, melihat postingan viral di Media Sosial ataupun verifikasi 

dari TIM inipasti.com yang langsung meliput di lokasi Bencana banjir sebelum 

yang fatalnya sehingga mempersiapkan akses ketika bencana tersebut bersifat 

Fatal agar TIM yang meliput dapat mengakses informasi di Lokasi tersebut. 

Masyarakat mengatakan benyak wartawan yang meliput terkendala dengan 

transportasi yang tidak dapat mengakses jalan menuju lokasi bencana, sehingga 

saan masyarakat bahwa TIM wartawan yang meliput untuk stay dilokasi sebelum 

terjadi bencana yang fatal agar memudahkan untuk melakukan penyiaran berita 

ataupun akses informasi di sekitar bencana yang fatal tersebut. 

2. Fase Tanggap bencana 

Fase ini Mengindentifikasi, bertindak saat peristiwa darurat terjadi, 

melaksanakan rencana liputan dalam mendapatkan informasi sehingga saat 

wartawan inipasti.com meliput berita dapat mendapatkan informasi secara 

mendetail mengenai bencana yang terjadi. 

Berdasarkan dengan penjelasan indikator di atas peneliti kemudian 

mewawancarai N selaku Direktur Inipasti.com: 

“Kalau di Makassar kan tidak diketahui dimana terjadi banjir parah, tidak 

terdeteksi biasanya cuman belajarki dari pengalaman tahun yang lalu  

bahwa dilokasi ini rawan banjir debit airnya tinggi jadi pada saat kita 

meliput wajar jika ada kendala yang tidak di inginkan terjadi seperti akses 

jalan dan transportasi menuju kesana ataupun kendala lainnya. Kita meliput 

itu dek tidak hanya sekedar meliput tetapi suatu berita dimasukkan disertai 

dengan edukasi untuk masyarakat agar sama-sama menjaga lingkungan agar 

kedepan tidak terjadi bencana yang tidak di inginkan.” (Wawancara Rabu, 

Tanggal 24 Agustus 2022) 
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Berdasarkan kutipan wawancara di atas berkaitan dengan indikator Fase 

Tanggap bencana dapat dipahami bahwa Bencana Alam seperti banjir tidak 

terdeteksi terjadi dalam setiap lokasi akan tetapi melihat dengan kejadian 

sebelumnya, harus ada persiapan dalam meliput suatu bencana seperti banjir 

karena pasti kendala yang tidak diingin kan terjadi seperti akses jalan dan 

transportasi menujun lokasi. Dalam Meliput atau menyampaikan berita TIM  

inipasti.com tidak hanya sekedar meliput bencana akan tetapi memberikan 

edukasi kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan sehingga tidak terjadi lagi 

bencana banjir tersebut. 

Selanjutnya Hasil wawancara MR selaku Pimpinan Redaksi Inipasti.com 

mengatakan: 

“TIM kami diwajibkan aktif mencari informasi baik dari Sosial Media 

ataupun Media lainnya yang mudah terjangkau, kami menurunkan TIM 

menuju lokasi bencana sebanyak 3 sampai 4 orang akan tetapi namanya 

suatu bencana pasti ada kendala yang sering terjadi itu akses jalan dan juga 

transportasi yang dapat mengakses jalan tersebut.” (Wawancara Rabu, 

Tanggal 24 Agustus 2022) 

Berdasarkan kutipan wawancara informan di atas berkaitan dengan Fase 

Tanggap bencana dapat dipahami bahwa semua TIM diwajibkan aktif dalam 

mencari informasi dimedia Sosial ataupun dimedia lainnya untuk dijadikan 

referensi kepada TIM yang akan menuju lokasi bencana sebanyak 3 sampai 4 

orang dalam meliput. Setiap bencana pasti ada kendala yang sering terjadi adalah 

akses jalan dan juga transportasi yang dapat mengakses jalan tersebut. 

Selanjutnya Hasil wawancara HH selaku Wartawan inipasti.com mengatakan: 

“Pada saat Bencana kami TIM turun meninjau di lokasi itu kebanyakan 

terkendala dengan akses jalan menuju lokasi bencana karena akses 

transportasi yang kurang mamadai untuk menerobos sampai dilokasi, tetapi 
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kami selalu punya inisiatif untuk melakukan pelaporan yang akan dijadikan 

berita seperti mencari informasi di sosial media ataupun dimedia lainnya 

yang dapat menjadi referensi untuk dikembangkan.” (Wawancara Senin, 

Tanggal 29 Agustus 2022) 

 

Berdasarkan kutipan wawancara informan di atas berkaitan dengan indikator 

Fase Tanggap bencana dapat dipahami bahwa Kendala yang kebanyakan terjadi 

pada saat meliput di lokasi bencana TIM mengalami kendala akses jalan menuju 

lokasi bencana karena akses transportasi yang kurang mamadai untuk menerobos 

sampai dilokasi, tapi TIM punya inisiatif untuk melakukan pelaporan yang akan 

dijadikan berita seperti mencari informasi di sosial media ataupun dimedia lainnya 

yang dapat menjadi referensi untuk dikembangkan. 

Selanjutnya Hasil wawancara AI selaku Masyarakat Kota Makassar 

mengatakan: 

“Itu tadi saya bilang pas bencana lagi buruknya kebanyakan memang 

wartawan mogok mobilnya sama motornya karena tidak bisai nalewati banjir 

yang tinggi, jadi maunya itu disini memang mako 2 orang tinggal dekat 

lokasi supaya lancar liputan dan lancar informasi dilokasi kejadian.” 

(Wawancara Kamis, Tanggal 1 September 2022) 

 

Berdasarkan kutipan wawancara informan di atas berkaitan dengan indikator 

Fase Tanggap bencana dapat dipahami bahwa pada saat bencana TIM terkendala 

dengan transportasi yang kurang mamadai menuju lokasi bencana jadi diharapkan 

TIM untuk 2 orang stay didekat lokasi bencana agar memudahkan dalam meliput 

dan mengakses informasi dilokasi bencana. 

Berdasarkan keseluruhan wawancara informan di atas mengenai Fase 

Tanggap bencana bahwa Bencana Alam seperti banjir tidak terdeteksi terjadi 

dalam setiap lokasi akan tetapi melihat dengan kejadian sebelumnya, harus ada 

persiapan dalam meliput suatu bencana seperti banjir karena pasti kendala yang 
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tidak diingin kan terjadi seperti akses jalan dan transportasi menujun lokasi. 

Dalam Meliput atau menyampaikan berita TIM  inipasti.com tidak hanya sekedar 

meliput bencana akan tetapi memberikan edukasi kepada masyarakat untuk 

menjaga lingkungan sehingga tidak terjadi lagi bencana banjir tersebut. 

Masyarakat mengatakan bahwa pada saat bencana TIM terkendala dengan 

transportasi yang kurang mamadai menuju lokasi bencana jadi diharapkan TIM 

untuk 2 orang stay didekat lokasi bencana agar memudahkan dalam meliput dan 

mengakses informasi dilokasi bencana. 

3. Fase Pasca Bencana 

Fase ini recorvery, Rehabilitasi dalam membantu korban atau masyarakat 

untuk kembali ke keadaan normal sehingga saat meliput berita wartawan 

inipasti.com tidak hanya meliput kejadian akan meliputi liputan tentang kondisi 

pengungsi,kontrol bantuan,rehabilitasi dan ajakan untuk bangkit. 

Berdasarkan dengan penjelasan indikator di atas peneliti kemudian 

mewawancarai N selaku Direktur Inipasti.com: 

“Dalam Fase setelah bencana kami telah mengumpulkan dan mendapatkan 

informasi kejadian, baik itu dari TIM kami ataupun dari media Sosial yang 

diviralkan kemudian dirangkum dan di tulis dalam berita kami dengan 

mengedukasi masyarakat agar menjaga lingkungan supaya tidak terjadi lagi 

ditahun berikutnya dan juga mengedukasi masyarakat untuk memberi 

bantuan kepada korban yang tertimpa musibah tersebut, tujuannya agar 

mendapatkan uluran tangan dari masyarakat dan dapat membantu korban 

memenuhi kebutuhan pokoknya.” (Wawancara Rabu, Tanggal 24 Agustus 

2022) 

 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas berkaitan dengan indikator Fase 

Pasca bencana dapat dipahami bahwa dalam fase setelah bencana inipasti.com 

telah mengumpulkan dan mendapatkan informasi kejadian dari TIM ataupun dari 
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media Sosial yang diviralkan kemudian dirangkum dan di tulis dalam berita . 

Dalam beritanya kemudian mengedukasi masyarakat dalam menjaga lingkungan 

agar bencana tidak terjadi ditahun berikutnya serta mengedukasi masyarakat untuk 

memberi bantuan kepada korban yang tertimpa musibah tersebut, tujuannya agar 

korban mendapatkan uluran tangan dari masyarakat dan dapat membantu korban 

memenuhi kebutuhan pokoknya. 

Selanjutnya Hasil wawancara MR selaku Pimpinan Redaksi Inipasti.com 

mengatakan: 

“Ketika informasi sudah ditangan wartawan dan TIM kami itu meski masih 

berlangsung bencana maka kami langsung proses dan tulis beritanya agar 

masyarakat mengetahui untuk tidak menuju ke lokasi bencana , kami juga 

pasti memberikan kata-kata agar masyarakat lain dapat mengulurkan 

tangannya untuk membantu para korban baik itu berupa bahan pokok 

ataupun pakaian layak bagi mereka para korban.” (Wawancara Rabu, 

Tanggal 24 Agustus 2022) 

Berdasarkan kutipan wawancara informan di atas berkaitan dengan Fase 

Pasca bencana dapat dipahami bahwa ketika informasi sudah dimiliki oleh TIM 

atau wartawan meskipun bencana masih berlangsung maka inipasti.com langsung 

proses informasi tersebut menjadi suatu berita untuk diketahui oleh masyarakat 

agar para korban mendapatkan bantuan oleh masyarakat baik itu bahan pokok 

ataupun pakaian layak . 

Selanjutnya Hasil wawancara HH selaku Wartawan inipasti.com mengatakan: 

“Ketika kami mendapatkan informasi akurat dan sudah jelas akan bencana 

tersebut maka kami langsung menginformasikan kekantor untuk diproses 

menjadi berita untuk diketahui masyarakat dengan tujuannya untuk diberikan 

bantuan oleh masyarakat yang tidak terdampak seperti bantuan makanan 

ataupun minuman dan juga pakaian layak.” (Wawancara Senin, tgl 29 

Agustus 2022) 
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Berdasarkan kutipan wawancara informan di atas berkaitan dengan indikator 

Fase Pasca bencana dapat dipahami bahwa setelah mendapatkan informasi para 

wartawan langsung meberikan informasi tersebut kepada editor untuk diproses 

menjadi sebuah berita agar di upload dan dapat diakses masyarakan tujuannya 

agar para korban mendapatkan bantuan oleh masyarakat yang tidak terdampak 

seperti bantuan makanan, minuman dan pakaian layak. 

Selanjutnya Hasil wawancara AI selaku Masyarakat Kota Makassar 

mengatakan: 

“Kita masyarakat kalau ada berita yang dibaca pasti kalau berita asli tidak 

seganki kasi bantuan para korban tapi saya kemarin langsungja ke posko 

bencana kasi bantuan untuk korban banjir di Rappokalling karena rumahku 

saya tidak parahji kennanya maka saya juga kasi tetanggaku disekitar lokasi 

banjir yang parah.” (Wawancara Kamis, Tanggal 1 September 2022) 

 

Berdasarkan kutipan wawancara informan di atas berkaitan dengan indikator 

Fase Pasca bencana dapat dipahami bahwa masyarakat ketika mendapatkan atau 

mengakses berita tentang bencana melihat kebenaran dan legalitas pengupdate 

berita untuk memberikan bantuan kepada para korban bencana. 

Berdasarkan keseluruhan wawancara informan di atas mengenai Fase Pasca 

bencana bahwa dalam fase setelah bencana informasi sudah dimiliki oleh TIM 

atau wartawan meskipun bencana masih berlangsung maka inipasti.com langsung 

proses informasi tersebut menjadi suatu berita untuk diketahui oleh masyarakat 

dari media Sosial yang diviralkan kemudian dirangkum dan di tulis dalam berita . 

Dalam beritanya kemudian mengedukasi masyarakat dalam menjaga lingkungan 

agar bencana tidak terjadi ditahun berikutnya serta mengedukasi masyarakat untuk 

memberi bantuan kepada korban yang tertimpa musibah tersebut, tujuannya agar 
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korban mendapatkan uluran tangan dari masyarakat dan dapat membantu korban 

memenuhi kebutuhan pokoknya. 

C. Pembahasan 

Penerapan Jurnalisme Bencana Alam Di Media Online (Studi Pada Media 

inipasti.com dalam Liputan Berita Banjir Di Kota Makassar 2021) dalam 

penelitian menggunakan indikator (Nazaruddin, 2007) dengan tujuan untuk untuk 

menjelaskan konsep teori dalam penelitian ini, yaitu tentang penerapan jurnalsime 

bencana di media online dalam liputan banjir tahun 2021. Dalam meliput bencana 

seperti bencana banjir wartawan harus memahami jurnalisme bencana baik itu 

konsep, prinsip, etik, kode etik bahkan pedoman peliputan jurnalisme bencana 

untuk mengetahui sajauh mana penerapan dan pemahaman wartawan 

antarariau.com terhadap jurnalisme bencana ketika melakukan peliputan bencana 

di lapangan. Sesuai dengan hasil penelitian sehingga dapat dijelaskan meliputi 

empat indikator yaiu sebagai berikut : 

1. Fase Pra bencana 

Dalam Fase Prabencana inipasti.com melakukan investigasi 

terlebih dahulu lokasi Bencana sebelum adanya bencana yang fatal seperti 

banjir yang debitnya tinggi, melihat postingan viral di Media Sosial 

ataupun verifikasi dari TIM inipasti.com yang langsung meliput di lokasi 

Bencana banjir sebelum yang fatalnya sehingga mempersiapkan akses 

ketika bencana tersebut bersifat Fatal agar TIM yang meliput dapat 

mengakses informasi di Lokasi tersebut. Masyarakat mengatakan banyak 

wartawan yang meliput terkendala dengan transportasi yang tidak dapat 
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mengakses jalan menuju lokasi bencana, sehingga saat masyarakat bahwa 

TIM wartawan yang meliput untuk stay dilokasi sebelum terjadi bencana 

yang fatal agar memudahkan untuk melakukan penyiaran berita ataupun 

akses informasi di sekitar bencana yang fatal tersebut. Hal tersebut sesuai 

yang dikatakan (Setiawan, 2021) penerapan (implementasi) adalah 

perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara 

tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan 

pelaksana, birokrasi yang efektif. Teori penerapan menurut (Edward III, 

1980), menjelaskan bahwa terdapat empat variable kritis dalam 

implementasi kebijakan publik atau program diantaranya, komunikasi 

kejelasan informasi, konsistensi, ketersediaan sumber daya dan sikap 

komitmen dalam melaksanakan program atau kebijakan dan standar 

operasi yang mengatur tata kerja.  

Menurut (Lukman, 2005) penerapan adalah mempraktekkan, 

memasangkan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara 

individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang 

telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan yaitu adanya program 

yang dilaksanakan, adanya kelompok target yaitu masyarakat yang 

menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program 

tersebut, adanya pelaksanaan baik organisasi atau perorangan yang 

bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan 

dari proses penerapan tersebut. 
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Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja 

yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam 

masyarakat. Dari pengertian beberapa ahli dapat disimpulakan, penerapan 

adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain 

untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang 

diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan 

tersusun sebelumnya. 

Curah Hujan Tinggi, Danny Pomanto Himbau SKPD Siap 

Siaga Banjir, INIPASTI.COM, MAKASSAR- Hujan yang mengguyur 

Kota Makassar dengan intensitas cukup tinggi menjadi perhatian Wali 

Kota Makassar Ramdhan “Danny” Pomanto. Olehnya itu Ia meminta 

kepada seluruh SKPD agar bersiap menghadapi banjir yang di khawatirkan 

akan kembali terjadi di berbagai titik di Kota Makassar. 

Berdasarkan data curah hujan dan data pasang laut Kota Makassar 

di kabarkan dapat berpotensi banjir dan genangan sehingga di himbau agar 

seluruh masyarakat dapat mempersiapkan diri menghadapi kondisi 

tersebut.  

Merujuk pada informasi inilah, Wali Kota Makassar menghimbau 

agar seluruh SKPD dapat siaga dengan semua perangkat yang ada. 

“Melihat intensitas hujan yang tinggi dan adanya data terkait 

kondisi terkini, saya meminta agar SKPD bersiap bersama perangkatnya 

untuk menghadapi kemungkinan yang bisa saja terjadi”,himbau Danny. 
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Sembari memberikan himbauannya, Wali Kota Makassar Danny 

Pomanto juga memantau langsung sejumlah ruas jalan yang tergenang air 

dan menimbulkan kemacetan, salah satunya di Jalan A.P Pettarani 

Makassar, Rabu (10/3/2021). 

Di tempat itu terlihat Danny memastikan kondisi jalan yang sudah 

di genangi air setinggi betis orang dewasa. Ia pun langsung menghubungi 

dinas terkait agar segera mengatasi kondisi tersebut. (https://inipasti.com) 

2. Fase Tanggap bencana 

Dalam Fase ini Bencana Alam seperti banjir tidak terdeteksi terjadi 

dalam setiap lokasi akan tetapi melihat dengan kejadian sebelumnya, harus 

ada persiapan dalam meliput suatu bencana seperti banjir karena pasti 

kendala yang tidak diingin kan terjadi seperti akses jalan dan transportasi 

menujun lokasi. Dalam Meliput atau menyampaikan berita TIM  

inipasti.com tidak hanya sekedar meliput bencana akan tetapi memberikan 

edukasi kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan sehingga tidak 

terjadi lagi bencana banjir tersebut. Masyarakat mengatakan bahwa pada 

saat bencana TIM terkendala dengan transportasi yang kurang mamadai 

menuju lokasi bencana jadi diharapkan TIM untuk 2 orang stay didekat 

lokasi bencana agar memudahkan dalam meliput dan mengakses informasi 

dilokasi bencana.  

Jurnalisme merupakan kegiatan yang berhubungan kegiatan untuk 

mencari dan mengolah informasi untuk disiarkan ke khalayak. Dalam 

perkembangannya, jurnalisme menjadi sebuah profesi yang dilakukan oleh 
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seorang yang bekerja pada media massa. Di dalam profesi dibutuhkan 

keahlian dan kerja sesuai dengan keahliannya sehingga orang itu mendapat 

imbalan (Nurudin, 2009) 

Jurnalisme berasal dari kata journal yang berarti corang yang 

melakukan kegiatan jurnaslitik seperti memperoleh, meliput dan 

mempublikasikan berita. Sedangkan definisi bencana menurut Undang-

Undang nomor 24 tahun 2007 adalah peristiwa yang mengancam atau 

menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh 

faktor alam sehingga menimbulakn korban jiwa manusia,kerusakan 

lingkungan,kerugian harta benda dan dampak psikologis. 

Walhi Kritik, Banjir Makassar Diklaim Danny Pomanto 

Hanya  Genangan,  INIPASTI.COM –  oleh  Wali  Kota  Makassar  Moh 

Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menyita perhatian usai mengklaim banjir di 

wilayahnya hanya genangan belaka. Padahal, banjir dilaporkan sudah 

merendam sedikitnya 4 kecamatan dengan ketinggian hingga 1,5 meter. 

Pernyataan Danny tersebut lalu mengundang kritik dari Wahana 

Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan. Danny selaku Wali Kota dinilai 

bingung atas ketinggian banjir bervariasi di Makassar. 

Dilansir dilaman Detikcom, berikut 7 fakta seputar banjir Makassar yang 

disebut Danny sebagai genangan belaka; 

1. Banjir Merendam 4 Kecamatan di Makassar Hujan lebat diketahui 

mengguyur wilayah Makassar sejak tiga hari terakhir atau sejak Minggu 5 
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Desember 2021. Guyuran hujan nyaris tanpa jeda tersebut membuat sejumlah 

titik di Makassar banjir. 

  Banjir tersebut mulai nampak sejak Senin 6Desember 2021 malam. 

Kepala BPBD Makassa,r Hendra Hakamudin mulai melaporkan titik banjir di 

Makassar sejak Selasa 7 Desember 2021 pagi. Dia mengungkapkan banjir 

telah merendam sedikitnya 4 kecamatan. 

Banjir empat kecamatan, paling terdampak itu Kecamatan Manggala, kata 

Hendra saat dimintai konfirmasi, Selasa 7 Desember 2021. 

Hendra juga melaporkan, proses evakuasi sudah mulai dilakukan imbas 

banjir pada empat kecamatan tersebut. Dia menyebut para warga dievakuasi 

ke fasilitas umum seperti masjid dan puskesmas setempat. 

2. Danny Pomanto Klaim Banjir Makassar Hanya Genangan 

Di tengah proses evakuasi warga imbas banjir tersebut, Danny Pomanto justru 

mengatakan tak ada banjir di Makassar. Dia mengklaim Makassar saat ini 

hanya direndam genangan yang cukup tinggi. 

Sekarang secara menyeluruh hampir semua ada genangan yang cukup 

tinggi. Kenapa saya katakan genangan, bukan banjir, karena ini lebih pada 

pengaruh rob atau air laut tinggi. Tadi malam itu paling tinggi dan curah 

hujan kita paling besar ini pagi, kata Danny Pomanto kepada wartawan, 

Selasa 7 Desember 2021. 

Danny berharap banjir yang disebut hanya genangan itu segera surut. 

Namun dia tak menampik ada beberapa warga yang harus mengungsi imbas 

‘genangan’ tersebut, meski kebanyakan warga masih memilih bertahan di 

rumah masing-masing. 

Danny juga mengaku telah memerintahkan jajarannya agar memantau 

warga terdampak apa yang disebutnya genangan cukup tinggi tersebut. Dia 

meminta bawahannya segera mengungsikan warga jika banjir semakin parah. 
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Kita juga memonitor semua pertolongan. BPBD dan Dinsos sudah bekerja, 

Dinkes dan relawan kami mobilisasi di semua tempat, dan kemudian 

Dinas Pemadam Kebakaran dan PDAM melakukan persiapan air bersih 

dan mempersiapkan tempat pengungsian, terang dia. 

 

3. Ketinggian Banjir Makassar Capai 1,5 Meter Sementara itu, Kepala Kantor 

Pencarian Basarnas Makassar Djunaidi memberikan laporannya sendiri. 

Djunaidi yang bertugas di lapangan mengatakan bahwa SAR gabungan 

melakukan evakuasi setidaknya pada 15 titik akibat banjir di Makassar. 

Djunaidi melaporkan ada empat Kecamatan di Makassar yang terdampak 

banjir cukup parah, yaitu area Kecamatan Panakkukang, Manggala, 

Tamalanrea, hingga Biringkanaya. Khusus area Biringkanaya, ketinggian 

banjir disebutnya mencapai 1,5 meter. 

Paling parah itu di Biringkanaya, ada di Kodam 3, ada di Perumahan 

Berua, dan Jalan-jalan di wilayah Biringkanaya semua terendam dengan 

air, tutur Djunaidi Di sana untuk Perumahan di Biringkanaya itu rata-rata 

ketinggian 1,5 meter, sambung dia. 

 

4. Walhi Sulsel Kritik Danny Pomanto yang Sebut Banjir Makassar Genangan 

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan (Sulsel) turut buka 

suara terhadap klaim Danny Pomanto yang menyebut banjir di Makassar 

hanya genangan. Walhi menilai Danny bingung menghadapi kenyataan 

banyaknya titik banjir dengan ketinggian air bervariasi. 

Menurut saya, pernyataan itu bentuk kebingungan Wali Kota menghadapi 

banyaknya titik banjir di Kota Makassar dengan ketinggian yang 

bervariasi, ujar Direktur Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin kepada 

detikcom. 

 Menurut Al Amin, pernyataan Danny bahwa tidak terjadi banjir di 

Makassar dan hanya genangan yang cukup tinggi ialah pernyataan yang jelas-

jelas keliru. 
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Genangan air itu ya banjir. Kalau ada volume air yang besar tertahan di 

suatu tempat atau wilayah karena berbagai faktor dan menyebabkan 

gangguan, apalagi kerugian, itu adalah banjir. Jadi nggak usah mengatakan 

genangan air, karena itu keliru, katanya. 

 

 Al-Amin juga menyinggung pendapat Danny yang menyebut genangan air 

tinggi dipicu rob air laut. Sekali lagi, Al Amin menilai pernyataan Danny 

tersebut juga keliru. 

Kalaupun Pak Walikota mengatakan genangan disebabkan oleh kenaikan 

air laut, sehingga terjadi rob, itu merupakan salah satu faktor terjadinya 

banjir, tuturnya. 

 

5. Danny Terjun ke Lokasi Banjir-Akan Beli 20 Perahu Karet 

Meski mengklaim banjir hanya genangan, Danny Pomanto tetap terpantau 

meninjau lokasi banjir di Makassar. Danny juga sempat tampak memarahi 

seseorang lewat telepon terkait kebutuhan para pengungsi. 

Kamu di mana, bawa makananmu ke sini, belikan semua kebutuhan di 

sini, tidak usah urusi yang lain dulu ah, kata Danny, Selasa 7 Desember 

2021. 

 

Danny diketahui mengunjungi dua lokasi banjir di Makassar. 

Pertama dilakukan di kawasan Jalan Toa Daeng, Manggala, dan kunjungan 

kedua dilakukan di Paccerakang, tepatnya di Kodam III, Biringkanaya, Kota 

Makassar. 

Dengan berjalan kaki, Danny mengecek kondisi pengungsian untuk 

memastikan kondisi korban semua terpenuhi dengan baik. 

Saya sudah perintahkan bawa makanan yang siap makan, bukan siap 

masak. Karena tidak ada waktu untuk masak sekarang. Kita tidak bikin 

dapur umum tapi kita gilir langsung makanan siap, ungkapnya. 
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Danny kemudian juga menyinggung Pemkot Makassar segera melakukan 

pengadaan 20 unit perahu karet. Pengadaan tersebut untuk mengantisipasi 

lonjakan korban yang butuh dievakuasi di setiap kecamatan. 

Saya sudah perintahkan untuk pengadaan perahu karet bagi para korban 

untuk segera diadakan, tegasnya. 

 

6. Plt Gubernur Janji Perbaiki Drainase sementara itu, Plt Gubernur Sulsel Andi 

Sudirman Sulaiman turut menanggapi banjir di Kota Makassar. Dia lalu 

menjanjikan akan memperbaiki drainase dan kanal sebagai solusi banjir. 

Sistem drainase, pompa, dan kondisi kanal yang akan menjadi perhatian 

dan sinergi kami bersama dalam upaya memastikan masalah genangan 

kota bisa diselesaikan. Bukan hal mudah, tapi dengan semangat mencari 

solusi bersama, kita dapat perlahan atasi, kata Andi Sudirman Sulaiman 

dalam keterangan resminya. 

 

Dia juga menyampaikan, Dinas PU Makassar juga telah mendatangkan 

mobile pump untuk memompa air drainase keluar ke kanal yang mana posisi 

pintu drainase ditutup. 

Andi Sudirman kemudian menampik bahwa banjir juga melanda ruas 

Jalan AP Pettarani dan Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya depan kantor 

Gubernur Sulsel. Namun dia menilai dampak genangan air pada dua titik 

Jalan tersebut ebih berkurang dari tahun lalu. 

Genangan air ruas Jalan Pettarani setelah upaya tahun ini oleh Balai Jalan 

Nasional membuat saluran besar di sisi kiri kanan jalan, termasuk depan 

kantor Gubernuran, maka masih terpantau terjadi genangan pada ruas 

Pettarani dan depan kantor meski relatif berkurang dari tahun lalu, 

jelasnya. 

 

7. Sekolah Tatap Muka Dihentikan Sementara banjir di Makassar juga berimbas 

terhadap kegiatan pembelajaran tatap muka siswa di sekolah. Danny Pomanto 

memerintahkan agar pembelajaran tatap muka dihentikan sementara. 
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Kepada kadis pendidikan (Makassar) segera diliburkan semua sekolah 

sampai tanggal 9, semua diubah daring, kata Danny melalui pesan 

singkatnya. 

 

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, 

Nilma Palamba. Dia memastikan pihaknya telah meliburkan sekolah tatap 

muka bagi para siswa SD dan SMP di Makassar. 

Sudah saya respons (pak wali) dan segera ditindaklanjuti dengan 

meneruskan pesan di grup grup Kepsek Makassar, (https://inipasti.com) 

 

3. Fase Pasca Bencana 

Dalam fase setelah bencana informasi sudah dimiliki oleh TIM 

atau wartawan meskipun bencana masih berlangsung maka inipasti.com 

langsung proses informasi tersebut menjadi suatu berita untuk diketahui 

oleh masyarakat dari media Sosial yang diviralkan kemudian dirangkum 

dan di tulis dalam berita . Dalam beritanya kemudian mengedukasi 

masyarakat dalam menjaga lingkungan agar bencana tidak terjadi ditahun 

berikutnya serta mengedukasi masyarakat untuk memberi bantuan kepada 

korban yang tertimpa musibah tersebut, tujuannya agar korban 

mendapatkan uluran tangan dari masyarakat dan dapat membantu korban 

memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal tersebut sesuai yang dikatakan 

(Susanto, 2011) menyebutkan bahwa penanganan bencana bukan semata-

mata mengandalkan kemampuan untuk memberikan bantuan materiel saja, 

tetapi juga memberikan dukungan moral. 

1 Orang Meninggal dan 7 Kecamatan di Soppeng Sulsel 

Diterjang Banjir, INIPASTI.COM – Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB) mencatat 7 kecamatan di Kabupaten Soppeng, Sulawesi 

https://inipasti.com/
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Selatan direndam banjir. Akibat peristiwa itu, satu orang meninggal dunia 

dan satu lainnya dinyatakan hilang. 

 Dilansir dilaman CNN, Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan 

Komunikasi Kebencanaan BNPB. Abdul Muhari mengatakan, banjir terjadi 

karena hujan deras mengguyur wilayah tersebut Senin 6 Desember 2021 lalu. 

Sungai Cabue, Sungai Belo, dan Sungai Leworeng pun meluap. 

Banjir ini menggenangi beberapa wilayah antara lain, Kecamatan 

Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan 

Lilirilau, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriawa, dan Kecamatan 

Liliriaja. Mengakibatkan satu warga meninggal dunia, kata Muhari dalam 

keterangan tertulis, Rabu 8 Desember 2021. 

 

Muhari mengatakan, sebanyak 5.786 kepala keluarga terdampak banjir ini. 

Selain itu, 2 rumah warga mengalami rusak berat dan 1 unit rumah rusak ringan. 

Menurutnya, saat ini banjir di sejumlah kecamatan berangsur surut. 

Namun, ketinggian air di beberapa kecamatan masih cukup tinggi. 

Di Kecamatan Lilirilai dan Kecamatan Marioriawa masih terendam banjir 

dengan ketinggian 100 sentimeter. Kondisi ini membuat lokasi tersebut 

hanya bisa dilalui kendaraan roda empat, ujarnya. 

 

Selain di Soppeng, banjir juga menerjang Kota Makassar. Muhari 

menyebut, banjir terjadi setelah hujan deras turun di sekitar Daerah Aliran Sungai 

(DAS) Jeneberang dan Tallo pada Selasa 7 Desember 2021 kemarin. 

Sebanyak 1.603 rumah warga terendam. Sedikitnya 6.412 jiwa di 

Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Panakukang, 

Kecamatan Manggala, Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini terdampak 

banjir tersebut. 
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Sampai saat ini, kata Muhari, wilayah tersebut masih tergenang banjir 

dengan ketinggian muka air berkisar antara 30-100 sentimeter. 

Ia menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan 

kewaspadaan terhadap potensi bahaya hidrometeorologi. 

Merujuk peringatan dini yang dikeluarkan BMKG hingga 9 Desember 

2021 wilayah Sulawesi Selatan, berpotensi banjir dan waspada hujan 

sedang hingga lebat disertai angin kencang, (https://inipasti.com) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan Jurnalisme Bencana 

Alam Di Media Online Inipasti.com Dalam Liputan Berita Banjir Di Kota 

Makassar 2021, Berdasarkan indikator yang digunakan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: Dalam Fase Prabencana inipasti.com 

melakukan investigasi terlebih dahulu lokasi Bencana sebelum adanya 

bencana yang fatal sehingga mempersiapkan akses ketika bencana tersebut 

agar TIM yang meliput dapat mengakses informasi di Lokasi tersebut. 

Masyarakat mengatakan benyak wartawan yang meliput terkendala dengan 

transportasi yang tidak dapat mengakses jalan menuju lokasi bencana, 

sehingga saran masyarakat bahwa TIM wartawan yang meliput untuk stay 

dilokasi sebelum terjadi bencana yang fatal agar memudahkan untuk 

melakukan penyiaran berita ataupun akses informasi di sekitar bencana 

yang fatal. Dalam Fase ini Bencana Alam seperti banjir tidak terdeteksi 

terjadi dalam setiap lokasi akan tetapi melihat dengan kejadian 

sebelumnya, harus ada persiapan dalam meliput suatu bencana seperti 

banjir karena pasti kendala yang tidak diingin kan terjadi seperti akses 

jalan dan transportasi menujun lokasi. Dalam Meliput atau menyampaikan 

berita TIM  inipasti.com tidak hanya sekedar meliput bencana akan tetapi 

memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan 

sehingga tidak terjadi lagi bencana banjir tersebut. Dalam beritanya 
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kemudian mengedukasi masyarakat dalam menjaga lingkungan agar 

bencana tidak terjadi ditahun berikutnya serta mengedukasi masyarakat 

untuk memberi bantuan kepada korban yang tertimpa musibah tersebut, 

tujuannya agar korban mendapatkan uluran tangan dari masyarakat dan 

dapat membantu korban memenuhi kebutuhan pokoknya. 

B. Saran 

 
1. Sebaiknya TIM wartawan yang meliput untuk stay dilokasi sebelum 

terjadi bencana yang fatal agar memudahkan untuk melakukan penyiaran 

berita ataupun akses informasi di sekitar bencana yang fatal. 

2. Seharunsya pada saat bencana TIM terkendala dengan transportasi yang 

kurang mamadai menuju lokasi bencana jadi diharapkan TIM untuk 2 

orang stay didekat lokasi bencana agar memudahkan dalam meliput dan 

mengakses informasi dilokasi bencana.. 

3. Sebaiknya ada peningkatan dari segi kualitas informasi dan keakuratan 

untuk dipercayai masyarakat dalam memberikan bantuan untuk para 

korban bencana. 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Andi Aswin Putra Manguita Ansar, lahir di Makassar pada tanggal 22 

November 2000, Anak Pertama dari lima bersaudara dari pasangan 

Bapak Drs. Andi Ansar dan Ibu Misnawaty S.Pd. 

Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres Bertingkat 

Mamajang 1 Makassar lulus pada tahun 2012, menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah 

Pertama di SMP YP PGRI DI SAMAKAN Makassar lulus pada tahun 2015, menyelesaikan 

pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN Negeri 3 Makassar lulus pada tahun 2018, 

dan melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar 

(Unismuh) tahun 2018 pada Program Studi Ilmu Komunikasi. 

Sampai dengan penulisan skripsi ini, masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu 

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. 
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