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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berita mengenai kabut asap yang terjadi di Riau ramai diberitakan selama 

bulan Agustus – Oktober 2015. Dampak yang cukup luas juga sampai ke negara 

tetangga, Singapura, sehingga masalah ini pun juga ramai diberitakan di 

Singapura. Surat kabar Singapura yang terbesar adalah The Straits Times, inilah 

yang menjadi objek penelitian peneliti. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana The Straits 

Times membingkai berita mengenai kabut asap Riau. Simpulan yang ditulis 

ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu bagaimana The Straits 

Times membingkai berita mengenai kabut asap Riau. 

Berdasarkan 10 artikel yang telah dianalisis menggunakan model framing 

Entman, didapatkan pembingkaian dalam berita mengenai kabut asap Riau 

sebagai berikut: 

1. Pendefinisian masalah (define problems) dari berita mengenai kabut asap 

Riau dalam surat kabar The Straits Times adalah lebih menonjolkan 

kepada isu mengenai buruknya kualitas udara di Singapura terjadi akibat 

kabut asap yang berasal dari Indonesia. 

2. Penyebab masalah (diagnose causes) dari berita mengenai kabut asap Riau 

dalam surat kabar The Straits Times merujuk kepada titik api yang terdapat 

di Indonesia. Titik api tersebut yang menghasilkan kabut asap hingga 

terbawa angin sampai ke Singapura. 
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3. Pembuatan keputusan moral (make moral judgement) dari berita mengenai 

kabut asap Riau dalam surat kabar The Straits Times adalah lebih berfokus 

kepada dampak yang dihasilkan dari kabut asap tersebut terhadap warga 

Singapura. Akibat kabut asap yang terus menyelimuti Singapura, 

menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan serta aktivitas warga 

Singapura. 

4. Penyelesaian masalah (suggest remedies) dari berita mengenai kabut asap 

Riau dalam surat kabar The Straits Times adalah untuk penyelesaian 

masalah untuk jangka pendeknya adalah peringatan kepada warga 

Singapura untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menjaga 

kesehatan mereka. Sedangkan, langkah konkrit yang dapat menyelesaikan 

masalah ini adalah pemadaman titik api itu sendiri. 

  

 

5.2 Saran 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap surat kabar The Straits 

Times, dapat dilihat bahwa kebanyakan berita yang ditulis mengenai kasus kabut 

asap Riau berisi dampak-dampak yang dirasakan oleh masyarakat Singapura serta 

sindiran terhadap pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya pemadaman titik 

api. Melihat hal ini, seharusnya pemerintah Indonesia lebih peka dalam 

menangani pemberitaan ini dan segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan 

permasalahan kabut asap yang terjadi. Lambatnya tanggapan pemerintah 

Indonesia dalam menanggapi kasus ini, dapat memberikan image negatif terhadap 

Indonesia di mata warga Singapura. 
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