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ABSTRAK 


Kasus Teluk' Buyat merupakan masalah lingkungan, tetapi dapat juga 
digolongkan ke dalam masalah kesehatan, masalah hukum, masalah sosial, dan masalah 
politik. Ada lima aspek yang dapat diberitakan dalam kasus Teluk Buyal. Namun, tidak 
semua berita meng-cover semua aspek dengan penjelasan masing-masing aspek secara 
mendetail. Batasan ruang dan waktu pada media memaksa ada aspek yang ditonjolkan 
dan ada aspek yang dimarjinalkan. Hal ini menunjukkan media bukanlah institusi 
independen, tapi institusi yang selalu dipengaruhi oleh beberapa pihak. Publik sebagai 
konsumen berita dipaksa menerima asumsi media yang merupakan hasil konstruksi 
insan pers ketika memproduksi berita. Penelitian ini meneliti bagaimana 
kecenderungan pemberitaan kasus Teluk Buyat pada website Tempo Interaktif 
dan Kompas Cyber Media (KCM) dan menjadi rumusanpermasalahan dalam 
penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana analisis framing 
media pada berita yang telah dihasilkan. 

Kajian teoritis dalam penelitian ini menggunakan : pertama, model komunikasi 
HUB; kedua, media online; ketiga, berita sebagai realitas tangan kedua; keempat, 
konstruksi realitas melalui bahasa; kelima, ideologi media; keenam, analisis framing. 
Metode penelitiannya ialah metode analisis framing yang tennasuk dalam penelitian 
kualitatif. Subyek penelitian ini ialah pemberitaan mengenai kasus T eluk Buyat, dan 
obyek penelitiannya ialah berita tentang kasus Teluk Buyal. Unit analisis penelitian ini 
yaitu mikel tentang kasus Teluk Buyal. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi 
berita dari website Tempo lnteraktif dan Kompas Cyber Media (KCM). pada 25 Juli 
2004 - 27 Juli 2004. Teknik analisis data menggunakan perangkat framing milik 
Zhongdang Pan dan Gerald M. kosicki. Pan dan Kosicki menyusun empat perangkat 
framing, yaitu pertama, sintaksis (cara wartawan menyusun berita); kedua, skrip (cam 
wartawan mengisahkan fakta); ketiga, tematik (~ wartawan menulis fakta); keempat, 
retoris (cara wartawan menekankan fakta). 

Analisis data menunjukkan Tempo .Interaktif lebih menekankan pada aspek 
lingkungan dan kesehatan. Pemerintah yang menyatakan Teluk Buyat tidak tercemar 
dan belum adanya indikasi Minamata pada warga Buyat. Tempo Interaktif 
mewawancarai pihak pemerintah dan menjelaskan tindakan tim independen (tim khusus 
dari pemerintah untuk menangani k~us Teluk Buyat) secara detail. Sementara itu, 
aspek sosial dan aspek hukum kurang iliendapati porsi lebih. Kompas Cyber Media 
(KCM) menonjolkan aspek lingkungan saja, yaitu pro kontra mengenai kondisi perairan 
Teluk Buyal. Kompas Cyber Media (KCM) mewawancarai dua pihak yang 
berseberangan tersebut, yaitu pihak pemerintah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM). Piha%: pemerintah mengakui tidak adanya pencemaran di Teluk Buyat, 
sedangkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyatakan PT. Newmont Minahasa 
Raya (NMR) telah melakukan pencemaran lingkungan. Aspek kesehatan, sosial dan 
hukum kurang mendapati perhatian lebih. . 

Penelitian ini menyimpulkan, pihak regulators sebagai pihak yang memiliki 
pe~garuh lebih pada kedua media tersebut. Pihak regulators dari berita Tempo Interaktif 
yang paling mempengaruhi ialah dari .pihak pemerintah. Sedangkan, pada Kompas 
Cyber Media (KCM), pihak yang berpengaruh lebih ialah pihak pemerintah dan 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Selain itu~ Berita Tempo Interaktif didominasi 
dari satu pihak (pihak pemerintah) dan berita Kompas Cyber Media (KCM) 
menekankan pada satu aspek (aspek lingkungan). 
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