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ABSTRAK   
 

Konsep jurnalisme lingkungan (environmental journalism) dikembangkan dari komunikasi 
lingkungan, yang mengkaji bagaimana individu, lembaga, masyarakat, serta budaya 
menerima, memahami, membentuk, menyampaikan, dan menggunakan pesan tentang 
lingkungan, serta hubungan timbal-balik antara manusia dan lingkungan. Tuntutan utama dari 
jurnalisme lingkungan adalah bagaimana media massa sebagai sumber informasi utama 
publik memiliki kewajiban untuk menyuarakan isu-isu lingkungan sehingga publik dapat 
secara jelas memahami dan menyadari bahaya yang ada di lingkungan mereka. Pada 
penelitian ini, peneliti ingin mengeksplorasi bagaimana praktik liputan berita lingkungan, 
yang menjadi ranah jurnalisme lingkungan dilakukan oleh media massa Indonesia. Berita 
lingkungan yang dimaksud adalah mengenai bencana lingkungan semburan lumpur (mud 
volcano) di penambangan Blok Brantas Jawa Timur. Bermula dari insiden lumpur panas 
yang menyembur dari Sumur Banjar Panji-1 milik PT. Lapindo Brantas, di daerah Porong-
Sidoarjo tahun 2006, yang menggenangi 16 desa di tiga kecamatan Porong, Jabon, dan 
Tanggulangin. Total warga yang dievakuasi sebanyak lebih dari 8.200 jiwa dan tak kurang 
25.000 jiwa mengungsi, 10.426 unit rumah dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur. 
Namun, pasca empat tahun semburan, bencana tersebut belum dapat ditangani, semburan 
lumpur belum dapat dihentikan dan menyebabkan bermacam, persoalan lingkungan dan 
kemanusiaan. Studi ini berfokus pada berita-berita yang terdapat di koran Jawa Pos, sebagai 
salah satu media besar di Indonesia yang memiliki kedekatan geografis dengan lokasi 
bencana. Menggunakan metode textual analysis. Peneliti mencoba mendapatkan pemahaman 
bagaimana jurnalis Jawa Pos memahami dan mengemas berita semburan lumpur panas 
tersebut. Ketika terjadi persoalan lingkungan, baik yang berupa bencana alam maupun 
kerusakan lingkungan akibat ulah manusia, memang tidak hanya menyangkut lingkungan 
belaka, namun aspek lain seperti ekonomi, sosial, hukum, dan politik juga terimbas. Media 
dituntut untuk memiliki kejelian dalam memfokuskan diri pada akar utama penyebab 
bencana, tindakan mitigasi lingkungan, dan rehabilitasi yang dapat diupayakan dalam kasus 
tersebut. Media harus mampu memisahkan diri dari kepentingan-kepentingan kelompok 
tertentu yang seringkali ikut bermain dalam kasus lingkungan, Kejahatan terhadap 
lingkungan dapat dilakukan oleh individu maupun korporasi, bahkan kelompok penguasa. 
Apabila media massa gagal dalam menjalankan jurnalisme lingkungan, maka hal menjadi 
bencana bagi lingkungan itu sendiri.  
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