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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 LATAR BELAKANG 

 
Wartawan memiliki tugas peliputan di bidang tertentu. Salah satunya 

adalah di kawasan perang. Menurut Balguy-Gallois (2004, p. 3), wartawan 

perang adalah orang-orang yang mengikuti kegiatan anggota militer di 

daerah perang dengan prinsip-prinsip jurnalistik, tanpa menjadi bagian dari 

perang itu sendiri. 

Cronkite dalam McLaughin (2016, p. 27) mengatakan pekerjaan 

jurnalistik di kawasan perang adalah sesuatu yang sangat gemerlap, karena 

wartawan harus menggunakan kartu tanda pengenal, berlarian secara cepat, 

dan memegang buku catatan.  

Meski begitu, bekerja di medan perang bukanlah sesuatu yang mudah. 

Pekerjaan ini memiliki konsekuensi dan penuh risiko, karena wartawan bisa 

terbunuh karena ledakan, baku tembak, atau penyakit. Wartawan menjadi 

saksi mata peperangan (Allan & Zelizer, 2004, p. 4). 

Ricchiardi (2012, para. 10) dalam tulisannya di American Journalism 

Review mengatakan, wartawan perang sangat rentan karena menjadi garda 

terdepan untuk melaporkan konflik agama, gerilyawan bersenjata, dan 

kriminal. Risiko untuk terluka atau bahkan terbunuh sangat besar. 

Konsekuensi dari peliputan di kawasan perang adalah timbulnya rasa 

bersalah, ketakutan, post-traumatic stress disease (PTSD), dan lain 
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sebagainya. PTSD adalah kondisi gangguan psikologis yang timbul karena 

pengalaman traumatis. Untuk para wartawan, PTSD bisa timbul karena 

meliput perang dan bencana alam. Saat orang biasa melihat gerakan tiba-

tiba dari binatang peliharaan, orang-orang yang memiliki PTSD bisa reflek 

menganggap itu adalah ancaman (Roberts, 2011, p. 19). 

Salah satu wartawan yang mengidap PTSD adalah Jon Steele, seorang 

juru kamera asal media Inggris Independent Television News (ITN). Saat 

melakukan peliputan di Bosnia pada 1994, ia melihat seorang anak kecil 

yang terbaring dalam genangan darahnya sendiri. Steele menyelamatkan diri 

ke dalam truk dan ingin merekam kejadian itu. Karena ada pria yang 

menghalangi jarak pandangnya, Steele mengusir dia. Begitu kembali dari 

peliputan, Steele menyadari sesuatu. Ia takut dan merasa bersalah karena 

mengambil gambar anak kecil yang sekarat (McLaughin, 2016, p. 15). 

Rasa desensitif juga bisa muncul karena wartawan perang sehari-hari 

terpapar kondisi yang penuh kekerasan. Desensitif bisa diartikan sebagai 

rasa simpati yang menurun akan peristiwa kekerasan karena dalam sehari-

hari seseorang melihat kekerasan dan akhirnya menganggap itu sesuatu 

yang normal (Scharrer, 2008, p. 292). 

United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization 

(UNESCO) pada 2016 mencatat ada 827 wartawan yang terbunuh ketika 

melakukan kerja jurnalistik pada 2006-2015 (UNESCO, 2016, p. 9). 

Sementara itu Committee to Protect Journalists (CPJ) mencatat ada 1.882 

wartawan yang tewas sejak tahun 1992, 528 wartawan perang ada di 
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dalamnya. Sejumlah 303 wartawan tewas dalam baku tembak, peperangan, 

atau tugas liputan berbahaya (CPJ, 2017, para. 1). 

 

Gambar 1.1. Wartawan yang Terbunuh pada 1992-2017 

 

Sumber: https://cpj.org/data/killed 

 

Gambar 1.2 Topik Liputan Wartawan yang Terbunuh dari 1992-2017 

 

Sumber: https://cpj.org/data/killed 

 

 

 

Pemaknaan Wartawan Perang..., Jessica Damiana, FIKOM UMN, 2017



4 
 

Gambar 1.3. Penyebab Wartawan Terbunuh dari 1992-2017 

 

Sumber: https://cpj.org/data/killed 

 

Berdasarkan gambar-gambar tersebut, profesi sebagai wartawan perang 

bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Carlsson & Poyhtari (2017, p. 7) 

berpendapat, 

 

“mereka bisa mendapatkan intimidasi, ancaman, dan 

kekerasan saat menjalankan pekerjaannya dari pemerintah 

atau kelompok militan. Tujuannya, untuk membahayakan 

nyawa wartawan ketika menjalankan tugasnya.” 

 

Profesi sebagai wartawan itu sendiri ada berbagai macam, dengan tingkat 

kesulitan yang bervariasi pula. Dari gambar-gambar pada halaman sebelumnya, 

wartawan media cetak lebih banyak yang menjadi korban tewas saat berada di 

medan peperangan. Namun, wartawan yang bekerja untuk televisi memiliki beban 

kerja yang paling berat daripada medium lainnya. Mereka harus mendapatkan 

gambar dan suara (audio dan visual) agar bisa disajikan sebagai karya jurnalistik. 

Bailey dalam Achlina & Suwardi (2011, p. xxvi) mengatakan,  media 

audiovisual harus mampu menghadirkan gagasan yang melibatkan gerakan yang 
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tidak digambarkan secara fisik oleh media cetak atau radio. Media audiovisual 

mengkombinasikan pengaruh suara, visual, warna, gerakan, dan musik sehingga 

peristiwa yang disampaikan lebih bisa dipercaya oleh khalayak. 

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana 

konstruksi pemaknaan para wartawan yang dipengaruhi latar belakang 

pengalaman perang. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Tidak banyak wartawan yang memiliki kesempatan untuk meliput ke medan 

perang. Mereka yang berani mempertaruhkan nyawa di kawasan konflik demi 

tugas jurnalistik memiliki pengalaman hidup yang dapat dijadikan studi 

fenomenologi. Berangkat dari penjabaran atas latar belakang, peneliti 

merumuskan sebuah rumusan masalah berupa bagaimana pemaknaan wartawan 

perang dalam meliput perang? 

 

1.3 PERTANYAAN PENELITIAN 

1. Bagaimana wartawan memaknai perang? 

2. Bagaimana wartawan perang memaknai pengalaman meliput perang? 

 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

1. Mengetahui bagaimana wartawan memaknai perang. 

2. Mengetahui bagaimana wartawan perang memaknai pengalaman meliput 

perang. 
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1.5 KEGUNAAN PENELITIAN 

Kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu:  

1.5.1 Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya sumber referensi untuk 

penelitian selanjutnya yang membahas topik wartawan perang dalam bingkai 

fenomenologi karena tidak begitu banyak penelitian pada bidang studi jurnalistik 

yang membahas topik ini. Penelitian mengenai wartawan perang sebenarnya 

banyak, tetapi lebih banyak dibahas pada bidang studi psikologi untuk mengetahui 

efek samping peliputan perang. Penelitian akan peliputan perang itu sendiri lebih 

banyak dilihat dari kacamata pembingkaian atau framing serta analisis isi atau 

content analysis. 

Penelitian Parry yang dipublikasikan pada 2010 dengan judul “A visual 

framing analysis of British press photography during the 2006 Israel-Lebanon 

conflict” membahas mengenai pembingkaian atau framing yang dilakukan oleh 

dua koran kenamaan asal Inggris, The Times dan The Guardian dalam memilih 

foto-foto yang menggambarkan konflik Israel dan Lebanon pada 2006. Sementara 

itu dari bidang studi psikologi, penelitian yang dilakukan Daleiden et al. pada 

2003 dengan judul “The Relationship Among Cognitive Schemas, Job-Related 

Traumatic Exposure, and Posttraumatic Stress Disorder in Journalists” 

membahas hubungan stres yang dialami wartawan karena mereka diterpa oleh 

pengalaman traumatik. 
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1.5.2 Kegunaan Praktis 

Lewat penelitian ini, wartawan perang dapat memiliki kesadaran dan 

pengetahuan lebih akan profesi yang mereka jalani. 

1.5.3 Kegunaan Sosial 

 Para pembaca memperoleh pengetahuan mengenai pemaknaan para 

wartawan perang dalam meliput perang lewat perspektif fenomenologi. 

 

1.6 KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian fenomenologi ini mewawancarai dua wartawan perang yang 

pernah meliput konflik di Suriah dan juga konflik di perbatasan Israel-Palestina. 

Keterbatasan penelitian ini adalah peneliti yang kurang dalam menggali 

pemaknaan dan juga fenomena yang dialami oleh dua wartawan tersebut. 
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