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"  journalism Is about pursuing the truth

and i never encourage you

to do anyhing sneaky

or dishonest

in pursuit of a story,

such as assuming

aphony Identity...."

(dari film Shattered Glass:Read Between the Lies; Scene 3: Journalistic Integrity;
produksi Lions Gate Films Presents & A CruiseAfVagner Production & A Baumgarten

Merims Production in association with Forest Park Picture)





Terima kasih

untuk orang-orang yang membantu

sejak 1983 - 2005;

"dari hati paling dalam"

dan untuk

Inaku sayang,

Sansanku gagah,

dan Sevieku cantik

dalam mencari ridho

Mu
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Pengantar

Kata demokrasi sering diucapkan orang belakangan ini. Tapi apa sebenarnya
demokrasi itu? Banyak orang, un{uk kepentingannya sendiri, mengartikannya
sebagai alasan untuk berbuat semaunya. Seolah-olah dalam sistem demokrasi
semua peraturan adalah produk otoriter, oleh karena itu boleh dilanggar. Ini
jelas kekeliruan besar. Peraturan yang dibuat oieh sebuah pemerintahan otoriter
mulngkin saja sama persis seperti yang beriaku di negara demokratis, tapi
yang berbeda besar adaiah daiam proses membuat peraturan tersebut. Di negara
yang menghormati kedaulatan rakyatnya, semua peraturan adalah hasii
kesepakatan mayoritas warga, bukan sekadar titah seorang penguasa.

Memang, pada intinya, sistem demokrasi adalah sebuah pranala yang
menghormati hak setiap warga untuk turut serta dalam proses pengambiian
keputusan yang menyangkut kepentingan publik. Kualitas kebijakan yang
dihasilkan pun bergantung pada kemampuan mayoritas warga daiam mengambii
keputusan. Sedangkan mutu peran serta setiap warga itu tentu bergantung
kepada banyak faktor dan. di antara yang banyak itu, yang mendasar adaiah
kuaiitas dan kuantitas informasi yang dimiliki setiap warga. Sebab, pada
akhirnya, hanya mereka yang memiiiki informasi yang memadai yang dapat
mengambii keputusan dengan tepat.

Pertanyaannya yang muncul kemudian adalah bagaimana informasi-informasi
itu sampai ke setiap warga? Tak mudah mencari jawabnya. Namun, apabiia
apa yang terjadi di negara-negara maju yang jadi acuan, maka media massa
adaiah jawaban utamanya. Setiap hari penduduk dewasa sebuah negara
mencerna begitu banyak informasi yang sebagian besar diperoieh dari tayangan
televisi, siaran radio, berita koran, artikei majalah dan—bagi pengguna
komputer—berbagai situs internet. Orang-orang kemudian mengambii berbagai
keputusan, sikap dan lindakan, berdasarkan alas informasi-informasi yang
mereka terima itu.

Tapi bagaimana sebenarnya kualitas informasi yang disebarluaskan oleh media
massa itu? Apakah informasi-informasi itu dapat dipercaya? f^/lungkinkah
penyebaran informasi itu diiakukan atas agenda-agenda tertentu demi
kepentingan pihak-pihak tertentu saja? Jawabannya juga ternyala tidak
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Pengantar

sederhana. Media massa adalah kumpulan banyak organisasi dan manusia
dengan segala kepentingannya yang beragam, bahkan termasuk yang saling
bertenlangan. Itu sebabnya media modem, yang dalam buku ini disebut sebagai
pers, tak dapal dilihat sebagai sebuah entitas yang hcmogen. Kepentingan
sebuah organisasi pers dipengaruhi oieh banyak hai, antara lain kepemiiikannya,
tu]uan mendirikan dan komunitas tempat media itu berkiprah.

Buku "Jurnalisme Kontemporer" tampaknya dituiis dalam semangat
menyebariuaskan pengetahuan tentang media massa modern itu. Keragaman
bentuk dan sifat berbagai media dituiis secara sistematis. Alasan mengapa
pers yang bebas menjadi kebutuhan masyarakat modern diuraikan secara
menarik dan mudah dicerna. Kode etik di bidang jurnaiistik pun diuias luas
dengan bumbu penyedap berupa contoh-contoli pemberitaan yang diambii dari
dunia nyata.

Berbagai contoh itu kemudian dibedah dengan pisau anaiisa dan dipiialn-pilati
berdasarkan kategori yang berlaku. Pembaca diajak mendedah mengapa sebuah
berila koran dituiis dengan metoda piramida terbaiik, dengan bagian paling
penting ditaruh di atas dan yang kurang penting mengekcr di beiakang. Penuilsan
artikel di majalah, yang dikenai dengan sebutan featurejisga dibahas. Berbagai
bentuk kaiimat pembuka tulisan, atau biasa disebut lead, dianalisis lengkap
dengan contoh-contohnya. Penulisan tajuk pun tak iepas dari uiasan. Semua
pendadaran itu pada ujungnya dimaksudkan untuk memberi pencerahan kepada
pembaca mengapa suatu peristiwa dituiis atau diberitakan dan mengapa terdapat
keragaman daiam sudut pandang dan cara penyebarluasan berila itu.

Pencerahan seperti ini memang dibuluhkan daiam upaya meningkatkan mutu
demokrasi di sebuah negara. Soainya masyarakat tak hanya dituntut bersikap
kritis terhadap penguasa, tapi juga terhadap pers. Kepedulian dan daya kritis
ini dibuluhkan untuk membentuk pers yang sehat, yaitu yang mampu berfungsi
sebagai bursa kliring inlormasi publik. Sebuah wahana yang kredibel dalam
menyebariuaskan informasi yang relevan dengan kepentingan orang banyak,
disampaikan secara tepat waktu dan dibingkai dalam konteks yang aktuai.
Setidaknya pembaca buku ini menjadi faham tentang seluk beiuk dunia pers,
termasuk keragamannya.

Pemahaman ini terasa penting di Indonesia, sebuah bangsa yang sedang
bertransisi ke era demokrasi. Soainya hanya masyarakat yang sadar tentang
keragaman pers akan mempunyai kemampuan iebih balk untuk menyaring
informasi yang diterima dari media. Bahkan, secara peian tapi pasti, pemahaman
ini akan membantu terbangunnya proses seieksi alamiah yang diharapkan, yaitu
yang membuat pers berkuaiitas tumbuh subur dan yang semata-mata bertujuan
komersial sulit bertahan. Bila suasana ini tercapai, berarti perkembangan
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demokrasi telah memasuki tahap spiral positif, yakni menjadi semakin balk
dengan bergulirnya sang waktu.

Dalatn kerangka berpikir seperti ini, buku "Jurnalisme Kontemporer" dapat
ditamsilkan sebagai salah satu dari banyak mercusuar di tengah samudera
kebutuhan masyarakat atas informasi. la menjadi panduan bag! para nakhoda
dan warga untuk melayari bahtera kehldupan modern dengan aman karena dapat
menghindari tumbukan dengan berbagal karang, badai maupun hambatan-
hambatan berbahaya lainnya. Era informasi memang hanya akan dinikmati oieh
kalangan yang tak hanya mempunyai akses pada informasi, meiainkan juga
mampu mengeiolanya secara benar. Sedangkan mereka yang tak siap akan
tergulung dan termarjinaikan oleh zaman.

Buku ini layak dibaca tak hanya oieh para pelaku pers, meiainkan semua warga.
Penerbitan "Jurnalisme Kontemporer" dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya
meningkatkan kemampuan setiap orang sebagai warga yang peduli {commited
citizen). Maka izinkan saya mengucapkan selamat kepada saudara Sepliawan
Santana K. yang teiah menyeiesaikan karya yang dibutuhkan masyarakat ini
secara tepat waktu. Juga kepada penerbit Yayasan Obor Indonesia yang telah
meiakukan misinya dengan prima, menyalakan obor penerang sebanyak
mungkin untuk menerangi perjalanan bangsa menuju Indonesia yang iebih baik.

Saya ingin mengakhiri kata pengantar ini dengan mengutip ucapan Sir Edmund
Burke. Pemikir kenamaan Inggrls ini pernah mengatakan, "Persyaratan yang
dibutuhkan oieh kekuatan jahat untuk berkuasa hanyalah bahwa orang-orang
baik berdiam diri." Bangsa Indonesia beruntung cukup banyak orang-orang baik
seperti saudara Septiawan Santana K. dan para pengeioia Yayasan Obor
Indonesia menoiak untuk berdiam diri. Terbitnya buku ini adaiah bukti penolakan
itu.

Jakarta, September 2005

Bambang Harymurti
Pemimpin Redaksi MBM TEMPO
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Pendahuluan

Menyimak Jurnalisme

dari Komik Lucky Luke

Di sebuah negeri cowboyyang berantakan, sebuah koran terbit dengan gagah
berani. Namanya, Daily Star. Koran ini punya tugas maha penting. Hal itu teriihat
dari visinya: mislonarls informasl. Kegagahannya teriihat dari pengeiolanya.
Susunan redaksinya terdiri dari pemimpin redaksi yang dipegang oleh orang
bernama Horace P. Greely. la begitu berani karena selain menjabat pemimpin
redaksi, ia sekatigus pula memegangjabatan; Direktur, Editor, Bendahara, Iklan,
sampai Percetakan. Semuanya diborong.

Koran ini terbit melalui mesin cetak berkaki tiga, dengan satu plat press
yang dipuntir. Namanya gagah: Washington Imperial Nomor 3.

Da//y Star memang gagah berani. Salah satu cirinya: berita-beritanya sering
bikin jengkel. Koran, pemilik, dan mesin cetaknya membuat berang banyak orang.
Dengan kesudahan, ketiganya menjadi korban amuk massa. Pengeiolanya
babak-belur disiksa tak habis-habis. Korannya diinjak-injak bagai kotoran. Bahkan,
mesin cetaknya dibolak-balik, digusur, dibanting bagai mainan anak-anak yang
sudah rampung masa tugasnya lalu ditendang begitu saja ke halaman.

Tapi, pemimpin redaksinya tak pernah susut semangatnya. Greely adalah
manusia berkepala batu granit. la tak lekang oleh sumpah serapah tak lapuk
oleh siksa. Kisah pedihnya malah ia beritakan, mengikuti garis visi perjuangan
jadi "misionaris informasl", lewat misalnya berita model begini:

Haruskah kita berterus terang kepada pembaca?

Koresponden kita yang simpatik dl pusal bagian Barat yang biadab
ini, Horace P. Greely lagi-lagi menjadi korban di daiam misi
wartawannya. Setelah dilumuri oli dan diguiing-gutingkan ditumpukan
bulu di Nothing Gulch City (1), direndam di daiam tetes dan diumpankan
pada semut pemakan daging di Coyote Creek (2), dipaksa minum bir
yang dicampur di Thirsty Town (3), hari ini la telah mengalami
goncangan yang paling menakutkan: di depan matanya. para penjahat
telah menceburkan teman pribadinya, Washington Imperial Nomor 3, di

Quiet River yang deras a\rr\ya....{bersambung....)

Dan, penderitaan Greely akhirnya berbuah. Dikisahkan, ia ber-temu dengan
seorang cowboy\ago tembak -yang kecekatan menembaknya memiliki kecepatan
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yang melebihi bayangannya sendiri, cowboyitu bernama Luky Luke, laseorang
pahlawan western yang peduli dengan segala luka derita orang-orang tertindas.
la seialu menjaga keadiian melalui pistolnya, tampangnya yang cuek, kudanya
yang sudah menjadi sahabal karibnya. Dan Luky Luke adalah cowboy yang
sudah mencetak kepahlawanan di banyak tempat.

"Sungguh mujurseorang wartawan mengadakan perjalan'an dengan seorang
yang terkenal," seru Greeiy di alas kereta kuda yang mengangkut mesin cetak.
Greely dan Luke jalan beriringan. Sebelumnya, iewat lewat peristlwa yang tak
direncanakan, mereka bersepakat untuk bahu-membahu menjadi "misionaris
informasi".

Greely dengan suka cita menawari Luke pekerjaan: membanlu perjuangan
Daily S/ar jadi Kekuatan Keempat. Artinya, jadi "kekuatan" tertentu di tengah
para koboi setelah "mulut", "pistor, dan "sherif". Dunia cowboy adalah dunia
yang alpa terhadap hukum, pemerintah, atau rapat parlemen. Tiap ada soal
diselesaikan selekas-lekasnya - dengan cara yang seksama, pertama-tama
dengan adu mulut. Bila tidak usai, yang kedua, lewat adu jotos dan senjata. Jika
masih runyam, yang ketiga, lewat lencana sherif - sebagai komandan para koboi
yang disegani, dalam mengatur hidup para koboi. Dari kesemuanya, yang pasti,
yang namanya letusan senjata seolah jadi ketukan palu hukum "siapa cepat dia
berkuasa".

Ajakan Greely menunjukkan butuhnya pejuang lain selain keberanian
melaporkan informasi yang buruk-buruk.

"Yaapl" Jawab Lucky Luke cuek, di atas kuda putihnya.
Keduanya berjalan menuju kota Dead End City. Di kota inllah, cuplikan

kisah jumalisme coba ditengok. Berbagai adegan komiknya mencerminkan dasar-
dasarjurnalistikdijelaskan.

Misalnya ini:
Beberapa hari kemudian, sesampainya Greely dan Luke di kota Dead End

City, terjadi peristiwa yang tidak biasa ditemui penduduknya. Kisah bermula di
tempat minum yang bernama saloon Dead end Gulch. Tempat yang biasanya
bersuasana tenteram tiba-tiba dikagetkan dengan sesuatu yang muncul dari
pintu saloon.

"Hebat! Da//y5/armemilih Dead end City! DIrekturnya menjelaskan!"Suara
keras Greely muncul membuka pintu gantung sambil membawa tumpukan koran.
Semuaorang bingung.

"Berita khusus, jadwal ibadah!" Greely menawarkan pada dua tamu.
Keduanya langsung tersedak, menyemburkan minuman beralkohol ke atas

meja.
"Salinan lengkap kholbah pendeta...."
"Huh! Orang alim!" Sem salah satu pemain kartu sembari menendang pantat

Greely. Matanya melotot. Wajahnya yang berjenggot lebal terlihat gusar.
"DailySlari Berita kelahiran!" Seru Greely pada sesosok tua bertopi tinggi

berhidung bengkok berdagu runcing dan tebal. Sosok tua ini iaiah penjual peti
mati.
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Maka itu, mendengar teriakan Greely. penjual peti mati ini hanya melirik
sedikit.Tatapannyadingin. Di meja tempat ia duduk, bersandarsekop penggall
kubur.

"Bagaimana membuat apel goreng yang berhasil!" Kali ini teriakan Greely
tertuju pada empat pemain kartu yang tengah khusuk memenangkan tumpukan
uang kertas dan gemerincing uang logam yang berserakan di tengah meja.

Salah seorang cuma menggeserkan lehernya sedikit ke muka Greely.
Satunya lagi, dengan cerutu di mulut, menatap tak acuh. Mata keduanya seperti
tertutup. Dua orang lainnya tetap meiihat kartu di meja. "Empat As!" Cetus salah
satunya.

Greely putus asa. Menyimpan tumpukan koran yang belum terjual satu
pun ke atas meja bartender.

"Sini, Greely, kasih aku satu I" Kata Lucky Luke, yang tengah duduk minum.
Tanpamu, aku akan putus asal" Greely berkata sambil menenggak

minuman.

"Kau harus bicara tentang hal yang menarik minat mereka...." Jawab Luke
cuek. Matanya membaca koran.

"Puahl" Greely memuntahkan air di mulutnya.
"...mutu minuman Itu, misalnya!" contoh Luke.
"Kau benar, whiskinya asam. Harus diselidiki!"lanjut Greely.
Laiu terdengar suara Greely bertubi-tubi memesan minum.
"Satu bourbon, satu gin, satu bir, satu kiss-me quick, satu rhum, satu

abshinte, satu arak, satu pick-me-up, satu jeruk soda, satu sherry, satu brandy,
satu honey moon, satu teh cina asap, satu scoth, Vermouth-adas...."

Memenuhi pesanan bertubi-tubi itu, bartender jadi sibuk bukan main.
Tangannya ke sana-kemari mencari, mengucurkan, menyediakan minuman yang
diminta. Wajahnya confuse.... Kedua matanya bertanya-tanya. Mukanya
bergoyang ke kiri dan ke kanan. "Ini mau mentraktir?" pikirnya, linglung.

Luke pun terhenyak. Topinya sampai terangkat beberapa senti dari
kepalanya. la menatap Greely, tidak percaya. Ada tanda seru bercampur heran
di wajahnya.

Tak berapa lama, Greely terlihat keluar dari saloon Dead end Gulch.
Langkahnya zig-zag. la berjalan sempoyongan. Mulutnya senyam-senyum.
Kepalanya terlihat dipenuhi bintang-bintang yang berputar-putar di atasnya. la
puyeng. Tapi, ada yang aneh. Sembari berjalan, dari mulutnya, tak henti-henti
memuncratkan kata-kata, omongan yang tidak biasa diucapkan pemabuk. la
tidak mengungkapkan rengekan, atau caci-maki, atau kalimat terpatah-patah
dalam gumam yang tak jelas. la lebih banyak menceracaukan kalimat-katimat
yang mengandung fakta-fakta. Kebenaran menyeruak dari lontaran kata-katanya.
Hanya nada, irama, dan gaya omong, sembari berjalan oleng, yang menunjukkan
ia memang mabuk berat. Bunyi sendawa, cegukan demi cegukan, di tiap akhir
kalimat, selalu menyertai segala kalimat yang diungkapkannya. Misalnya:

"Mutu rendah dibanding harga, ri/ps....Jeruk dipalsu, ri/ps....Tehnya bukan
dari Cina tapi dari Ceylon, rt/ps....Terlalu banyak bloody dalam mary....'

I -.1
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Semenlara ilu, di dalam saloon, suasana terpusat pada raut kebahagiaan
bartender. Rautnyabukanbuatan renyahnya.Terus-menerus iamembayangkan
kejadian barusan. Begitu banyak pesanan minuman mengalir. la seperti
merasakan kentungan yang melimpah bakal berdatangan ke dalam saloon-nya.
Sungguh.

la merasa mendapat pelanggan yang penuh cinta. Dengan perasaan enteng,
la membereskan minuman yang berkaii-kali dipesan Greely. Cerah, berkata ia
kepada Luke.

"Jika semua langganan seperti dia, saloonWu akan laku keras nanti!"
Di tengah perasaan yang berbinar-binar itu, ia tidak sadar dari pintu masuk

saloon-nya muncul kesulitan. la seperti tak percaya, ada kegilaan yang bisa
muncul dari pintu saloon-nya. ini bukan ietusan pelor. Baku hantam? Juga bukan.
Adu omong, sampai urat leher menyendo/bergurat-gurat, juga bukan. Lalu?

Muncul teriakan dari pintu gantung yang terbuka.Terlakan itu teriakan tukang
koran yang memberitakan apa isi koran yang dijuainya kail ini. Teriakan itu muncul
dari suara orang yang sebelumnya memesan minuman bertubi-tubi pada
bartender. Suara itu suara Greely. Suara itu berterlak dengan lantang:

"BOIKOT SALOON INI!"

Ini bukan suara yang biasa ada di masyarakat Dead and Gulch. Suara
macam ini tak pernah terdengar. Suara teriakan macam itu adalah suara yang
menggugat. Bukan celotehan yang biasa muncrat dari bibir para cowboy. Teriakan
para cowboy adalah teriakan yang bermusuhan. Mereka berteriak-leriak untuk
menyaiurkan hasrat menembak habis musuh di depan yang tidak mau berhenti
meiawan. Teriakan Greely adalah teriakan wartawan. Teriakan yang ingin
memaparkan pada masyarakat bahwa ada sesuatu yang terjadi. Memang seperti
mangajak. Memang seperti memerintah. Tapi, perintah yang tidak mengandung
peluru. Teriakan ini iebih berbahaya daripada teriakan yang mengandung bunyi
desing senapan yang menyaiak.

Sebab, teriakan wartawan adalah suara nurani yang meiihat kebenaran
berdasarkan fakta-fakta yang bukan fuck you. Artinya, tidak ada keinginan
melecehkan hidup manusia. Teriakan wartawan mengandung niat bahwa hidup
masyarakat harus dibeia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.
Artinya, tidak ada kekuatan yang untuk sekadarmemuaskan nafsujagoan. Sebab,
ada dasamya.ltu berarti, teriakan Greely iebih bisa dipercaya. Jika bisa dipercaya,
maka teriakan Greely bisa menghancurkan usaha Sang Bartender.

KLINGIC-KLING....Suara geias pecah terdengar....Muncul darimeja panjang
bartender. Geias itu jatuh dari tangan bartender yang seperti kena setrum.
Bartender itu kaget bukan kepaiang. Dari teriakan Greely itu kemudian bersusulan
muncul suara-suara kebenaran.

"MINUMANANDADiPALSU, INI HASiLPENELITIANDA/LySTARrTeriak
Greely memecah ruang. Teriakan itu dibawakannya sembari memutari saloon.
Sembari mengacung-acungkan korannya, Greely mendekati tiga cowboyyang
tengah minum. Greely menyodorkan berita terbaru dari korannya. Greely
menunjukkan hasii reportasenya. Greely membuktikan temuannya yang didapat

XVIII



Pendahuluan

sampai ia harus berjalan sempoyongan, setelah mencicipi langsung minuman
palsu6\ segala jenisnya.

Salah seorang cowboyWba-Wba menyemburkan setegukan minuman dari
mulutnya ke lantai demi mendengar penipuan telah terjadi di alkohol pesanannya.
Bukan hanya itu. Qua Koboi lainnya bergerak pula. Mereka tersentak, ingin tahu
apa yang terjadi.

Kedua Koboi itu mengacungkan tangannya. Mereka mengeluarkan uangnya
kepada Greely. Mereka, yang tadi cuek banget, kini seperti buru-buru hendak
membeli berita yang dibuat Greely.

"Ssst, sini!" Desis salah seorang Koboi itu kepada Greely. la minta Greely
mendekat lag! dan membeli satu edisi korannya kali ini.

Tapi, suasana kebalikannya terjadi di ujung ruang: adegan pilu terlihat.
Bartenderitu tampak linglung, sedih, galau, dan segudang rasa payah lainnya.
la memegang kepalanya. Tubuhnya yang tambun bergetar. Tangannya yang
gempal gemetar. Kumisnya yang rapih terlihat tak lagi manis. Wajahnya yang
cerah tampak runyam. Kedua matanya berputar-putar, tidak pada tempatnya.
Tampak kesedihan yang mendalam. la seperti memendam kebingungan yang
tak lagi bisa dikuasainya. la bergumam-guman, mengeluarkan kata-kata tak
kunjung tegas dikeluarkan. Saking groginya, dari mulutnya malah keluar kata-
kata sedih. la menyesali pecahan gelas yang terlepas dari tangannya.

"Cangkir, gelas ibuku!" Keluhnya, pada gelas yang pecah.
Sementar Greely terus mengumandangkan isi koran terbarunya. la kinI

mendekati meja si penjual peti mati. la kini meneriakkan berita yang berbeda.
"Uskup O'Callagan kambuh lagi. Keluarganya khawatir! Bacalah Daily StaiV'

Teriak Grefely di dekat meja penjual peti mati. Teriakan itu adalah teriakan berita
yang ingin mendekati kepentingan pembacanya. Pembacanya kali ini adalah
seorang yang tak berminat pada kehidupan yang biasa-biasa saja. la berminat
hanya pada soal-soal yang berbau kematian.

"Sssst!" Desis penjual peti mati.
la tertarik untuk membaca lebih lanjut soal sakit parahnya seseorang. la

tergerak. Mulutnya terbuka. Matanya terbuka. Rautnya bersinar. la mengacungkan
satu jarinya. la ingin tahu apa isi berita si sakit yang didengarnya dari mulut
Greely. la harus membeli koran Daily Star.

Yang tak berubah hanyalah sekop penggali kuburnya, posislnya tetap
bersandardimeja.

Usaha Greely tak hanya di situ, la kembali melolong. Tapi, kali ini, ia
mendekati empat pemain kartu yang tadi sempat menendangnya. Tak
mengacuhkan teriakan kehadiran korannya. Greely menyiapkan satu teriakan
berita yang kali ini, menyemburkan laporan tentang:

"Seribu satu cara untuk menipu tanpa ketahuan!"
Keempat pemain kartu itu pun celingukan. Pura-pura tak memedulikan

acungan koran Greely. Tapi, mata mereka mendadak membellak. Mulut mereka
tiba-tiba ternganga. Dari mulut salah satu pemain, sebuah cerutu meloncat sekian
senti dari mulut. Cerutu masih panjang. la tampaknya tak tahu cerutunya loncat
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dat jepitan bibirnya. Bukan hanya dia yang terkesima mendengar informasi yang
panting bag! hidupnya saat itu. Dua lembar kartu tampak terlempar begitu saja
dari tangan seorang pemain yang lain. Kartu itu melayang seperti tak bertuan.
Meliuk-liuk dari meja ke lantai.

Greety pura-pura tak melihat. Sebab, benar, setelah itu ada yang terkail
oieh umpannya.

Tak lama kemudian, empat desis yang cukup keras berbunyi serempak.
"Sssst!"

"Sssst!"

"Sssstl"

"Sssst!"

Bukan hanya desis yang terdengar serempak berbarengan. Tiap satu tangan
mereka pun terangkat berbarengan. Satu tangan lainnya sudah kehilangan
pegangan pada kartu yang dari sejak awal permainan tak pernah lepas dari
jepitan jemari.

Ruangan saloon kini tak lagi senyap. Semuanya menyerobot Daily Star
sebagai pedoman untukmenggaliapayangterjadidikota ini. Dally Star men\a6i
sesuatu yang bermakna. Setiap pengunjung saloon memelototi isi koran.
Ketenangan mereka, yang selama ini, tak pernah tersentuh kebenaran sebuah
berita, terusik. Sampai wajah penjual peti mati pun, yang biasa dingin, tak
bercahaya, tak mau tahu urusan di sekitarnya. berubah. la seperti memburu
harapan pada apa yang akan terjadi. Mereka kini membuat koran Daily Star
sepersis barang hidup.

Yang paling terlihat bersinar-sinar iaiah Greely. Mukanya yang tadinya
terlihat lelah, pedih, tanpa harap, kini seperti memancarkan kilatan-kilatan
kepuasan seorang wartawan. Kepuasan mendapatkan segenggam harapan
bahwa korannya tak lagi dianggap sampah. Berita-beritanya telah membuat orang-
orang ingin melongok pada apa yang dilaporkannya.

Yang tak berubah iaIah Lucky Luke, la hanya menampilkan bentuk bibirnya
yang agak menjorok ke depan, akibat terbiasa menyulut rokok lintingan, tampak
menyunggingkan sedikit senyum. Selebihnya, adalah sosok cowboyyang cuek,
seperti tak perdull dengan seluruh isi ruang, segala lingkah polah orang.

Luke di sudut tersenyum, sedikit tapi tetap cuek.

Namun, suasana mendadak berubah.

Bartender bertubuh tambun tiba-tiba muncul di depan Greely. Mukanya
garang, melotot, slap bertarung. Moncong senapan.siap menyalak ke muka
Greely.

"Bilang. whisky saya tidak enak!" Bentak bartender.
Bau kematian terasa. Warna komik menjadi ungu. Semua wajah menjadi

kelabu. Wajah-wajah menunggu peluru meletus.... di sebuah dunia cowboyyang
berantakan.

Tapi. sebuah sentakan menyabet suasana. Muncul dari Greely. Wajah
ungunya berubah, merah marah mewarnai raul kewartawanannya. la mencelat
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dari getir kematian. la tersedak oleh kemarahan melawan ancaman. la marah. la
berteriak.

Setia pada semboyannya, Daily Star menulis dengan jelas apa yang
dipikirkan orang secara diam-diam!

"Whisky Anda dicampur!"
Semua itu dikatakannya dalam todongan senjata. Bartender itu tambah

menggelegak. la siap memakan jiwa wartawan di depan yang telah
menghancurkan reputasi saloon-nya. Wartawan yang mengobrak-abrik
kecurangannya, menggembar-gemborkan kepaisuan jualan minumannya. la
merasa dipelototi kejahatannya di depan para pelanggannya.

Warna kematian kembali muncul. Todongan senapan sudah siap menyalak.
Di dekat mereka, juga ada yang tengah bersiap-siap, mengantlsipasi

kesudahan kejadian. Tubuh yang terbujur kaku, sehabis peluru mengoyaktubuh,
dimasukkan ke dalam peti mati. Penjual peti mati itu terlihat bergerak-gerak dari
bergumam. la mengukur-ukur tubuh Greely. la mencatat ukuran yang pas bag!
kotak peti mayat Greely. la menyisipkan harapan. dalam gumamnya. "Anda
akan puas. Barang kami dijamin awet"

DOR!

Salak senapan menyentak.

Orang-orang kaget. Terpana. Mereka yang telah menunggu kejadian sepersis
yang dibayangkannya, tersentak oleh bunyi letusan yang bukan dari arah
semestinya. Tubuh Greely tidak terkulai ke lantai. la tidak bersimbah darah.
Bunyi letusan itu bukan dari bartender.

Arah munculnya dari belakang bartender. Dari belakang terlihat ada garis
peluru melesat. Menyentak gagang depan senapan bartender. Pas. Tidak meleset
sedikit pun. Membuat senapan itu terlepas dari genggaman tangan bartender.
Membuat pemegangnya kaget bukan buatan. Saking kagetnya, tubuh bartender
terlompat sekian senti dari lantai.

Loh??? Seru orang-orang berbarengan.
Disusul lontaran suara yang enteng dari belakang Greely dan bartender.

Muncul dari sudut meja.
"Jangan menyentuh kebebasan pers!"
Katanya kalem. Cool. Seperti tidak terjadi apa-apa. Lucky Luke. Asap

peluru tampak mengepul dari ujung pistol yang menggelantung di gesper pinggang
Luke, seolah tidak bergerak sedikit pun. Seperti tidak dikeluarkan dari sarungnya,
ditarik picunya. Seakan peluru itu melesat melebihi bayangannya sendiri. Itulah
gaya Lucky Luke, cowboyyang punya kecepatan menembak di luar kemampuan
orang biasa. Musuh-musuhnya tak pernah tahu kapan pistol itu keluar dari
sarungnya. Saking cepatnya, bayangan sendiri sempat terheran-heran.

Seperti tidak ada apa-apa, Lucky Luke dengan enteng menyandarkan satu
tangannya ke meja bartender. Satu tangan lagi memegang gelas bir berisi
setengah.

Setelah sekian detik terpana, tidak tahu harus berbuat apa, dan kemudian
sadar apa yang terjadi, barulah terdengar suara-suara kehldupan bergaung
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kembali. Semua orang bergerak lagi. Tiap orang dan barang di komik pun berwarna
beraneka lagi. Hanya penjual pet! mail yang lldak teriihat bergerak. la kembali
terlihat duduk di meja, tak acuh, dengan skop galiannya bersandar di meja. la
tidak mau terlibat dengan suasana yang berubah mendadak jadi hingar-bingar.

Orang-orang kini dirasuki kemarahan. Mereka baru tahu ada yang tidak
beres di saloon, ada yang tidak asli di minuman yang selama ini mereka teguk.
Mereka kesal.

Berbagai teriakan berloncatan, muncul dari berbagai sudut saloon. Gaduti.
Suara-suara protes, yel-yel yang memaki bartender campur yel-yel yang Horace
Greely.

"DAILYSTAH BENAR! WHISKYNYADICAMPUR!"
"HIDUP DA/LVSTAR!"

"PEMALSUAN PASTI KETAHUANl"

Keadaan menjadi berbalik. Kini bartender yang gelisah. Walau tidak
berwarna kelabu, rautnya, matanya, mulutnya, tampak resah. la celingukan ke
berbagai suara yang memrotes. Kepalanya ke sana-kemarl berputar-pular, dengan
ketakutan yang amat sangat, pada berbagai arah suara. la tahu setelah gaduh
suara bakal ada yang lebih seru dan bikin keder terjadi. Kerat-kerut rautnya
dipenuhi tanda seru. Waspada dan cemas pada segala isi saloon.

Dan, benar.

BUKI... PRANG!.... BUKI!.. PRANG!!... BUK!!! PRANG!!! Semakin banyak
dan cepat terdengar.

Itu berbagai bunyi barang pecah-belah, dan kursi, dan meja, dan dinding,
dan segala perkakas yang ada di saloon. Semuanya terbanting-banling, terbolak-
baiik, berguling-guling bagaikan ada gempa. Bukan hanya itu. Perkelahian pun
terjadi. Suara-suara pergumu!an terdengar di dalam saloon. Suara-suara gaduh
perkelahian para cowboy di negeri yang berantakan. Hukum berlaku melalui
pukulan dan tendangan, rasa jadi jagoan dan rasa kecut, lewat keberanian dan
ketakutan...

Lemparan-lemparan botol whisky, meja, dan bangku...
Khas dunia western cowboydiaduk-aduk suasana cbaos.
Sementara, dua tokoh komik kita tampak muncul di luar saloon. Di belakang

keduanya, dari pintu dorong saloon, berloncatan botol-botol minuman, kursi,
meja....

Di tempat penambatan kuda, dua, kuda Greely dan Luke tampak bercakap-
cakap.

"Puah! Air minum ini dicampur" Seru kuda Greely menyemburkan air dari
palung penambatan kuda.

"Mungkin kau akan jadi berita di Daily Stad?" Kata kuda Luke.

Kedua tokoh komik kita kemudian tampak berkuda menuju sebuah tempat.
"Ini kedua kalinya kau menyelamatkankul" Kata Greely.
"Dan aku rasa ini bukan yang terakhir...." Jawab Luke.
"Benarkah, Lucky Luke? Bersedia membantu? Kau mau bekerja di bidang

pers, kawan?
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"O.K.!....Setuju. Greely!"
"Aku gembira kau bersedia menjadi pelindung kebebasan pers!"

Cerita ini merupakan penggalan kisah Lucky Luk© menemani dunia kerja
kewartawanan. Dalam komik yang diceritakan X. Fauche & J. Leturgie, dan
digambar Moris ini Lucky Luke bertualang kisah berjudul Dally Star (1984
terjemahan lndonesia:1989).

Horace P. Greely adalah sosok legenda bagi dunia pers Amerika dl awal-
awa! tumbuhnya. Koran Daily Star iaiah koran yang banyak dicatat sejarah pers
AS.

Darl dongeng komlk ini, tampaknya. tergambarkan pertanyaan; di manakah
jumalisme diletakkan? Bagaimanakah orang memakai jurnaiistik sebagai kegiatan
bertutur kabar? Siapakah yang memberitahu berita sebagai barang penting'? Buat
apakah jumalisme dikerjakan?

Semuatercermin.**
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1

Perkembangan Jurnalisme

Jurnalisme Masa Kinl

Anda sedang berada di dapur pada Minggu pagi rintik-rintik. Menuang
secangkir kopi dan menghadap dinding dapur yang kosong. "Siaran
berita," katanya, dan dinding yang sebenarnya layar komputer/televisi
raksasa berubah menjadi peta dunia berwarna yang Indah. Headline,
gambar atau ikon, menunjukkan dengan tepat lokasi-lokasi berita yang
sudah 6\-setting program PC dari berbagal sumber berita di seluruh
dunia. Anda tinggal minta berita yang disukal, atau menerima secara
otomatis rangkaian berita di televisi berupa suara atau teks.

Anda bisa mengatur waktu, kapan pun sesuai dengan yang
diinginkan. Agar tahu guncangnya pasar saham di Tokyo, Anda tinggal
masuk ke internet, menjelajah komputer dan iayanan video,
mengumpulkan informasi dari C-SPAN, NHK, Wall Street Journal. The
Economist, Le Monde, Reuters, dan database atau file video digital
yang tak terhitung jumlahnya. Anda tinggal mengonsumsi isu-isu yang
sedang berkembang sesuai minat, uang, dan waktu Anda.

Sebagian informasi bersifat gratis. Ada yang termasuk Iayanan
kabei atau online Iayanan bulanan. Ada yang disubsidi ikian-iklan. Ada
pula yang minta bayaran untuk mengakses, dalam pemakaian per
menit. Jika tidak suka ikian, Anda bisa minta bahan-bahan bebas ikian.

Jika Anda tak keberatan mendapat informasi yang kurang aktual,
bayarannya bisa lebih murah. Kalau minta bahan tercetak, bilang saja
"cetak" maka printerpun berderu-deru mengerjakannya.

Anda juga bisa meminta peta wilayah atau lalu lintas kota.
Keadaan cuaca dan lalu lintas terhampar di layar, menunjukkan
susunan jalan raya yang bakal menghalangi rute kerja Anda. Komputer
memandu Anda dengan memberitahukan jalan-jalan memutar yang
mesti ditempuh. Usai semua itu, akhirnya, Anda tinggal bilang "selamat
tinggal" kepada layar. Dinding di hadapan Anda kembali menjadi dinding
dapur.

Kisah ini dilukiskan Ellen Hume (1995)\ la memproyeksikan Perubahan
Media Berita. Teknoiogi multimedia adalah pemicu. Tiap orang tak periu repot ke
luar rumah bila ingin mengetahui segala yang terjadi di dunia.
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Pada pertengahan dekade tahun 1990-an, The Annenberg Washington
Program in Communications Policy Studies of Northwestern University
memproyeksi "Perubahan Media Berita". Proyeksi in! menggambarkan
perkembangan jurnallsme, yang telah mengggunakan multimedia. Koran tidak
iagimenjadi pemeran utama. Media cetak bergabung dengan teknoiogi televisi,
radio, dan internet. Sebuah poia penerimaan informasi pun dirancang sampai ke
lingkat teknoiogi begitu rupa.

Gambaran itu, menurut Hume, tidak iagi bakal jadi rekaan fiksi ilmiah.
Suasana interaktif-multimedia, sebagai pembuka jaiur orang mengetahui informasi
dunia kini telah banyak dipergunakan. Pada pertengahan tahun 1990-an, Hume
telah mencatat berbagai kondisi pertumbuhan media jurnaiisme online:

•  Layanan Digital inc. dari Washington Post, sistem online harian
Washington Post, menawarkan update berita-berita atau keseluruhan surat kabar
untuk di-down/oadke komputer rumah sepanjang malam. Layanan ini termasuk
bukan hanya versi on//ne surat kabar-cetak; juga berita-berita yang bercerita dan
gambar, material arsip, dan klip suara bervideo.

• Gabungan televisi dan komputer sudah dipakai. Gary Griffith, kepaia
biro Washington-Hearst Broadcasting se\a\u menonton "CWWHeadiine News"
sepanjang waktu di pojok layar komputernya sehingga dia dapat menangkapnya
dengan menatap ke samping, sementara la bekerja dengan komputer. Layar
raksasa tersedia di mana-mana.

•  Sejumiah surat kabar dan majaiah, dariA/eivVor/cT/mesdan Wali Street
Joumalhlngga US News and World Report menawarkan versi online untuk berita
dan ikian, termasuk keiompok diskusi oniine dan aiamat e-mail reporter dan
editor - sebagai umpan baiik bagi konsumen dan sumber berita. Layanan
Nando.net, milik Raleigh News& Observer, merupakan saiah satu yangterbaik
dari generasi pertama sistem pemberitaan online. Nando.net menyediakan ceruk
pubiikasi, menawarkan kepada peianggan-peianggan tertentu informasi iebih rinci
tentang perolehan suara politisi dan isu-isu lain.

•  Acara-acara TV dari beberapa jaringan TV mempunyai homepage internet
untuk informasi dan umpan baiik. Sambii menonton siaran pengadiian O.J.
Simpson yang ditayangkan CWWmisainya, pada pesan yang tergulung di bagian
bawah monitor Anda, terdapat nomor-nomor teiepon yang akan menyaiurkan
kebutuhan Anda biia ingin men-down load ke komputer dengan siaran
CompuServe.

Sejarah media mengajarkan kepada kita untuk membayangkan masa depan
dengan serius. Seperti saat ini, ketika semua perangkat teknoiogi media telah
bersifat digital. Lewat teknoiogi digital, kebutuhan jurnaiisme akan kecepatan
semakin dipenuhi. Lewat digitaiisasi, informasi dapat dikemas kedaiam beragam
format. Kiriman berita dapat digabung dengan hiburan, ikIan, surat, sampai
belanjaan rumah tangga. Semua itu dikirim meiaiui perangkat audio dan visual,
seperti: komputer muitimedia-TV-telepon-faks-CD-Rom. Digitaiisasi membuat
informasi mengalir secara personal dan sekejap ke rumah-rumah.



Perkembangan Jurnalisme

Inilah keajaiban teknologi informasi terkini. Tak urung jurnalisme pun
kecipratan untung. KomputerisasI, menurut Bittner^ (1986:314-315), membual
pemberitaan dapat dikirim, dlsebar, dan diterima dalam kepingan data-data.
Kecepatan ruang-waktu elektronika dipakai untuk mengantarkan pesan bergambar
dan bersuara (multimedia). Teknologi digitalisasi membuat informasi dapat diakses
siapa pun dan dimana pun secara privat. Tiap berlta bisa di-frame ke dalam
format yang dinginkan penerima.

Berita jadi bisa diatur secara any time, any where, and any place oleh
penerima. Tidak lagi harus menunggu jadwal waktu 'lerbit" media - yang
menggunakan sistem analog elektronika. Tapi, kini, orang tinggal meng-on-line
pesan yang diinginkan, serta men-da/a base keluasan informasi yang dibutuhkan.
Ini mengubah kebiasaan selama ini. Berita koran dan majalah dibatasi jadwal
waktu pagi dan sore serta jangkauan distribusi (dan ongkos) - ditambah lag!
penyampaian berita yang hanya bersifat tekstual. Televisi, meski dapat
menghantarkan peristiwa-berita lewat gambar dan suara, namun tetap dengan
waktu siaran yang terjadwal dan membutuhkan persiapan on air cukup rumit.
Teknologi internet mengabungkan kelebihan, dan menutupi kekurangan, kedua
media tersebut. Gambar, suara, dan teks berita digabung jadi satu, serta dapat
disimpan ke dalam data base-yang dapat diakses secara on-line.

Tontonan semacam Oprah Winfrey, dalam sebuah talkshowte\eV\s\, dapat
didaur-ulang oleh kepentingan individu yang menginginkan ruang waktu siaran
secara privasi. Dengan kata lain, aktualitas peristiwa-berita diorganisir bahasa
jurnalisme cybermedia secara runtut, terukur, dan tak terhingga: knowledge
realitas peristiwa berita yang biasanya harus disimpan di dalam benak individu
tetah disimpan di tempat lain, dengan kemampuan teknologi komputer (internet).

Pasar Berita

Kehadiran teknologi digital membuat pasar media menjadi semakin kompetitif.
Di AS, misalnya, total penjualan surat kabar per hari menurun dari 62,3 juta pada
tahun 1990 menjadi 60,7 juta pada tahun 1991. Surat kabar bersaing dengan
12.000 majalah, 8.500 mingguan, 350 stasiun TV komersial, 500 stasiun TV
layanan publik, 10.684 sistem TV kabel, 9.500 stasiun radio dan 2.650 layanan
database {Jean Gaddy Wilson, 1992:17; dalam Ellen Hume, 1995).

Khalayak berita berubah. Tawaran informasi TV Kabel dan internet yang
tanpa akhir merubah konsep audience media massa maupun kebiasaan sehari-
hari masyarakat.

"Aroma kematian meresap ke bisnis surat kabar," kata kritisi media Howard
Kurtz^. Lebih dart 150 harian gulung tikar selama 25 tahun. Menurut polling Times
Minor Center, pada bulan April 1995, hanya tinggal 45 persen dari masyarakat
yang disurvei masih memilikt kebiasaan membaca surat kabar sehari sekali.
Pada tahun 1993, jumlahnya masih menunjukkan angka 8 persen.

Penurunan terjadi juga pada pemirsa berita televisi. Polling yang sama
juga mendapatkan fakta bahwa hanya 48 persen dari yang disurvei menonton
berita dari TV jaringan malam. Turun dari jumlah 60 persen pada tahun 1993.
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Jaringan TV nasional yang pernah menikmali perhatian nasional bersaing dengan
ratusan TV kabel lawan alternatifnya. Pesaing lainnya. berita-berita dari situs
internet meiaiui jaringan serat optik yang mentransmisikan berita-berita dan
layanan-layanan khusus langsung ke rumah. Di sisi lain, iaiah pesaing semi
berita dari acara model talkshow radio, siaran ikian dan infotainment, yang
mengemas Informasinya dengan pendekatan cover both sides, sudut pandang
yang seimbang, dan mengklaim teiah menjual berita-berita "cbyektif.

Pada mcmen inilah, masyarakal memerlukan penjaga gawang {gatekeepers)
intormasi (berita) yang tepat. Berita-berita tradisionai di media lama dan baru
membanjirl - bahkan mengintimidasi - masyarakat dengan produk-produk dan
intormasi: lewat penampilan majalah infotainment, infomersial, dokudrama, home
video, talkshow, dan gosip internet. "Rakyat membutuhkan panduan yang
terpercaya, tidak hanya unluk berita-berita yang 'secara resmi terjadi' di seluruh
dunia liap hari, tapi juga aliran besar intormasi yang menyerbu rumah mereka,"
kata Nictiolas Negroponte dalam Being Digital (dalam Ellen Hume, 1995)^

Elemen Jurnalisme Masa Kini

Tapi soalnya bukan cuma teknologi.Kepemilikan media juga membuat jarak
klan lebar antara Ideallsme pers dengan bisnis. Idealisme di sini iaIah visi dan
misi tanggung jawab media terhadap masyarakat. Munculnya era konglomerasi
media, kepemilikan media telah mensubordinasikan jurnalisme ke dalam
kepentingan komerslal. Di hari Time Inc. masuk ke dalam jaringan organisasi
America Online {AOL), dibeli sebesar US$ 166 mliyar, pada tahun 2000, ha! itu
terjadi. Steve Case, CEOdari America Online, menurut Kovach dan Rosenstiel
(2001:30), berkata bahwa meskipun konglomerasi media ini memillkl beberapa
organisasi jurnalisme paling kuat di AS. akan tetapi, CEO-AOL Itu hanya
menandaskan kehebatan merger Itu di soal hiburan, online shopping, dan medium
komunikasi antar orang per orang. Bukan berita. Bukan jurnalisme.

Goodjournalism, kata Leonard Downle JR. dan Robert G. Kaiser®, iaiah
kegiatan dan produk jurnalistik yang dapat mengajak kebersamaan masyarakat
dl saat krisis. Berbagai intormasi dan gambaran krisis, yang terjadi dan
disampaikan, mesti menjadi pengalaman bersama. Ketika sebuah kejadian yang
merugikan masyarakat terjadi, sebuah media memberi sesuatu yang dapat
dipegang oleh masyarakat. Sesuatu itu iaIah takta-takta, juga penjelasan dan
ruangdiskusi, yang menolong banyak orang terhadap sesuatu yang takterduga
kejadiannya.

Masyarakal diajak agresit pada sesuatu yang penting terjadi. Dari soal
pendldikan, jalanan berlubang, perumahan kebanjiran, pelayanan pemerintah dan
keadilan, dan Iain-Iain, masyarakat diajak paham dan terlibat. Pemberltaan
kelldakbecusan dan korupsi di pemerintah dan parlemen dapat mengubah
kebljakan yang semula merugikan rakyat, menyelamatkan uang para pembayar
pajak dan APBD, serta mengakhiri kebejatan para pelayan dan wakil rakyat.
Pemberitaan praktik bisnis kotor menyelamatkan uang konsumen dan keamanan
rakyat, Pemberitaan lingkungan, kesehatan, makanan, dan produk-produk yang
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berbahaya menyelamatkan kehidupan rakyat. Peliputan soal kemiskinan,
gelandangan, ketidakadilan, penderitaan, dan seterusnya, memberi "suara" pada
pihakyang tak bisa "bersuara".

Badjournalism iaiah media yang kurang cakap melaporkan pemberitaan
yang panting diketahui masyarakat. Media yang memberitakan suatu peristiwa
secara dangkal, sembrono, dan tidak lengkap, sering disebut tidak akurat dan
tidak cover both sides. Inl berbahaya bagi masyarakat karena ketidaklengkapan
informasi yang didapatnya. Ketidakcakapan pemberitaan manipulasi dan korupsi
perbankan telah mengakibatkan pingsannya industri serta dirugikannya para
depositor dan pembayar pajak dalam hitungan ratusan miliar rupiah.

Semua dikarenakan kemalasan meiiput dan kedangkalan pelaporan. Kerja
media cuma mengisi kolom demi kolom dengan hal-hal yang "halus dan sepele",
enggan berurusan dengan hal-hal "penting dan penuh pertempuran", lebih banyak
menimba fakta-fakta yang sudah "slap edar" dari narasumber yang sudah rutin
dan formal dan "siap wawancara". Lalu, bersama-sama kameraman teve, membuat
dramatisasi penangkapan yang penuh dengan teriakan dan letusan senjata. Atau,
ke sana-kemari dt ruang pengadilan, mencarl peristiwa yang sudah siap
dinilaiberitakan.

Semua itu, menurut Downie J.R. dan Kaiser, "bukanlah hal yang baru, atau
faktual, atau interesting, atau penting untuk diberi label newd'.

Dari sinilah, terjadi bias. Berita yang diterima masyarakat kerap disensor
secara invisible. Entah itu terkait dengan ketidakcakapan wartawan, entah dengan
visi redaksi, entah pula dengan kesejahteraan dan keselamatan bisnis media.

Meski berbagai asumsi itu tidak sahih benar, setidaknya masih meiogikakan
cacatnya pemberitaan. Buruknya pemberitaan media menyebabkan ketidaktahuan
masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan kerugian.

Kerugian itu harus dihindari.
Bill Kovach &Tom Rosenstiel®, dalam The Elements of JournaiismiWhat

Newspeople Should Know and the Public Should Expect (2001) merumuskan
sembilan elemen jurnalisme. Berbagai elemen ini merupakan dasar jurnalisme
agar bisa dipercaya masyarakat. "The purpose of journalism," nilai Kovach dan
Rosenstiel (him. 17-19), "is to provide people with the information they need to
be free and self-govemin^'. Kebajikan utama jurnalisme ialah menyampaikan
informasi yang dibutuhkan masyarakat hingga mereka leluasa dan mampu
mengatur dirinya. Jurnalisme membantu masyarakat mengenali komunitasnya.
Jurnalisme, dari realitas yang dilaporkannya, menciptakan bahasa bersama dan
pengetahuan bersama. Lewat jurnalisme, masyarakat mengenai harapannya,
siapa yang menjadi pahlawan dan siapa penjahatnya. Media jurnalisme menjadi
watchdog, anjing penjaga, berbagai peristiwa yang baik dan buruk, dan
mengangkat aspirasi yang luput dari telinga orang banyak. Semua itu terjadi
berdasar informasi yang sama. Informasi itu disampaikan jurnalisme kepada
masyarakat.

Untuk itu, jurnalisme memiliki tugas:
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1. Menyampaikan kebenaran
2. Memiliki loyalitas kepada masyarakat
3. Memiliki disiplin untuk melakukan verifikasi
4. Memiliki kemandlrlan terhadap apa yang diliputnya
5. Memiliki kemandirian untuk memantau kekuasaan
6. Menyadi forum bagi kritik dan kesepakatan publik
7. Menyampaikan sesuatu secara menarik dan relevan kepada

publik

8. Membuat berita secara komprehensif dan proporsional
9. Memberi keleluasaan wartawan untuk mengikuti nurani mereka
(Kovach dan Rosenstiel)

Elemen jurnalisme yang pertama, menurut Kovach dan Rosenstiel, adalah
kebenaran.

Cassandra Tate, pada 1984, menceritakan kebohongan media yang
dilakukan wartawan New York World. Koran kuning milik Joseph Joseph Pulitzer,
pada 1913, mendirikan Burreau of Accuraoy and Fair Play, yang bertugas sebagai
ombudsman di harian New York World. Tujuan: meyakinkan pembaca bahwa
World layak dipercaya. Salah satu laporan ombudsman harian Inl lalah
menceritakan keanehan pola laporan berita tentang kapal karam: kisah-kisah
feature-nya selalu memuncuikan seekor kuoing. Apa ada hubungan antara kuoing
dengan kapal karam? Si wartawan yang meliput berita tersebul menjelaskan.

Ketika sebuah kapal karam, wartawan itu menemukan kisah seekor kucing
yang diselamatkan para awak kapal. Kisah kucing in! diceritakannya.
Sementara,rekan-rekanwartawannyayang lain takmengangkatnya.Akibatnya,
mereka banyak disemprot oleh para redakturnya. Mereka dinilai gagal. Tatkala
terjadi iagi peristiwa kapal karam, mereka pun menyisipkan seekor kucing di
dalam kisahnya. Padahal, tidak ada kucing di kapal tersebut. Si wartawan Word!
tidak mau Ikut-ikutan, ia tidak menyertakan kucing di dalam laporannya. Dan.
kini, ia yang dicaci-maki redakturnya. Maka itu, selanjutnya, bila ia dan kawan-
kawan wartawannya menemukan kejadian kapal karam, mereka pasti
mencantumkan kucing mengeong-ngeong di dalam laporan beritanya.

Ini contoh jurnalisme yang tidak menyampaikan kebenaran.
Tapi, kebenaran yang dimaksuddi sini iaiah kebenaran fungsional. Bukanlah

kebenaran yang banyak dicari orang-orang filsafat. Bukanlah kebenaran mutlak,
apalagi kebenaran Tuhan. Kebenaran fungsional berarti kebenaran yang terus-
menerus dicari. Kebenaran mengenai, misalnya, harga bahan-bahan pokok saat
ini, niiai kurs mata uang, atau hasil pertandingan olah raga.

Jurnalisme melaporkan mated "kebenaran" apa yang dapat dipercaya dan
dimanfaatkan masyarakat pada saat ini. Berbekai kebenaran tersebut, masyarakat
belajar dan berpikir mengenai segaia sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Apakah
besok akan hujan? Apa di sana ada kemacetan lalu iintas? Apa tim olah raga
saya menang? Apa yang ditegaskan presiden? Dengan demikian, jurnaiisme
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menyampaikan kebenaran tentang fakta-fakta yang ditemukannya saat itu. Fakta-
fakta yang dilaporkan secara akurat dan jujur.

Tapi, apakah memadai. sekadar melaporkan nama dan tanggal secara
akurat? Apakah cukup melaporkan walikota memuji-muji polisi di sebuah acara,
sementara dalam faktanya, polisi terllbat dalam skandal korupsl. Pujian walikota
berarti merupakan retorika politik terhadap kritlkan masyarakat tentang kinerja
polisi. Meski begitu, ha! itu bukanlah berarti akurasi tidak panting. Akurasi tetaplah
menjadi ha! yang penting bagi jurnalisme, menjadi fondasi bagi pengembangan
berita selanjutnya - yang terkait dengan: konteks, interpretasi, hipotesis, dan
lainnya.

Kebenaran di sini bukanlah kebenaran yang bersifat reiigius, ideologis,
atau pun filsafat. Juga, tidak menyangkut kebenaran berdasar pandangan
seseorang. Sebab, pemberitaan seorang wartawan bisa memiliki bias. Latar
belakang sosial, pendidikan, kewarganegaraan, kelompok etnik, atau agama,
yang dianut wartawan mempengaruhl laporan berita yang dibuatnya. Wartawan
berkemungklnan menafsirkan "kebenaran" sebuah fakta secara berbeda-beda
satu sama lainnya.

Di hari pertama peristiwa kecelakaan dilaporkan, contoh Kovach dan
Rosenstiel, wartawan menunjukkan: waktu dan tempat, kondtsi dan cuaca saat
itu, jenis kendaraan, kerusakan, dan sebagainya. Hari selanjutnya. iaiah laporan
hasil verifikasi fakta: memaknakan peristiwa tersebut, melalui berbagai fakta lain
yang terkait dengannya. Ini berarti: kebenaran jurnalisme iaiah upaya menyapih
fakta-fakta dari kekeliruan informasi - entah disengaja atau tidak oleh pihak-
pihak tertentu - atau dari kekosongan informasi. Wartawan mesti menyingkirkan
fakta yang bersifat desas-desus, tidak penting, atau dimanipulasi. Menekankan
apa-apa yang penting dan membuang informasi sampah.

Elemen kedua iaiah loyalitas kepada masyarakat. ini memaknakan
kemandirian jurnalisme. Ini berarti membuat resensi film yang jujur (bukan
pesanan), mengulas liputan tempat rekreasi yang tidak dipengaruhi para
pemasang ikian, atau membuat liputan yang tidak didasari kepenttngan pribadi
atau kepentingan relasi tertentu. Selain itu, pemberitaan disampaikan juga tidak
dibayang-bayangi kepentingan bisnis dari pemiiik media.

Misalnya, rencana bisnis media merancang target khalayak untuk kalangan
sosial tertentu. Kalangan ini dinliai yang paling banyak mempengaruhi publik.
Menargetkan berita seperti ini bisa dikatakan mengabaikan kelompok masyarakat
lainnya. hanya untuk mengejar kelompok khalayak yang mengundang pemasang
ikIan potenslal.

Para jumalis tidak bekerja atas kepentingan peianggan. Para jumalis bekerja
atas komitmen, keberanian, nilai yang diyakini, sikap, kewenangan, dan
profesionalisme yang telah diakui publik.

Elemen ketiga iaiah disiplin dalam melakukan verifikasi. Ini berarti kegiatan
menelusuri seklan saksi untuk sebuah peristiwa, mencari sekian banyak
narasumber, dan mengungkap sekian banyak komentar. Verifikasi juga berarti
memilah jurnalisme dari hiburan, propaganda, fiksi, dan seni. Hiburan (dan
infotainment) tertuju pada hal-hal yang menyenangkan semata. Propaganda
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mengerangka fakta (persuasi dan manipulasi) demi kepentingan tertentu. Fiksi
memfokus kesan personalitas pengarang. Jurnalisme iaiah melaporkan segala
apa yang terjadi setepat mungkin.

Kovach dan Rosenstiel menawarkan lima konsep dalam verifikasi:

• Jangan menambah atau mengarang apa pun;

• Jangan menipu alau menyesatkan pembaca, pemirsa,
maupun pendengar;

• Bersikaplahselransparan dan sejujur mungkin tentang metode
dan motivasi Anda dalam melakukan reportase;

• Bersandarlah terutama pada reportase Anda sendiri;

• Bersikapiah rendah hati.

Elemen keempat: kemandlrlan terhadap apa yang diliputnya. Ini berarti
tidak menjadi konsultan "diam-diam", penulis pidato, atau mendapat uang dari
pihak-pihak yang diiiput. Art! iainnya lag), menunjukkan kredibilitas kepada
berbagai pihak, meialul dedikasi terhadap akurasi, verifikasi, dan kepentingan
publik. Atau, kemandirian melakukan kegiatan jurnalisme dengan ketaatan dan
penghormatan yang tinggi pada prinsip kejujuran, kesetiaan pada rakyat, serta
kewajiban memberi informasi, dan bukan manipulasi. Bekerja atas dasar kesetiaan
yang tinggi terhadap jurnalisme.

Dalam contoh tertentu, kemandirian ini bisa diartikan dengan sungguh-
sungguh mengenali khalayak berita, benar-benar member! perhatian kepada
mereka secara merata: dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, dari segala tingkatan
ekonomi. Tidak membedakan agama (Kristen, Islam, Hindu, Budha, dan Iainnya).
Tidak melihat Ideologi (liberal, sosialis, marxis, dan sebagainya). Tidak melihat
warna ras (kulit putih, keturunan Asia, Afrika, Hispanik, dan sebagainya).Tidak
melihat pula jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), atau cacat tidaknya
seseorang. Sebab, kemandirian di sini menegaskan bahwa ia pertama-tama
dikenali orang sebagai jurnalis. Bukan orang Cina, orang Kristen, orang cacat,
atau Iainnya.

Elemen kelimaadalah kemandirian untukmemantau kekuasaan. Elemen

ini bukan berarti pekerjaan wartawan itu mengganggu orang yang tengah
berbahagia, dengan berita-berita buruk. Bukan menunggangi keburukan
masyarakat. Juga, bukan memerankan watchdog dengan tujuan melaporkan
sesuatu yang selalu sensaslonal .daripada melayani masyarakat. Apalagi,
mengatasnamakan watchdog untuk kepentingan bisnis media.

Elemen ini terkait dengan kegiatan investigatif pers. Kegiatan media
melaporkan berbagai pelanggaran, kasus, atau kejahatan yang dilakukan pihak-
pihak tertentu, baik pihak pemerintah atau pun lembaga-lembaga yang kuat di
masyarakat. Laporan pers, dengan demikian, mencegah para pemimpin
pemerintahan, politik, organisasi publik, dan Iainnya, agar tidak mejakukan
sesuatu yang tidak semestinya dikerjakan. Media mengungkapkan tuntutan
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masyarakatakan perbaikan di berbagai bidang kehidupan dan berbagaitingkatan
sosial, seperti: kekuasaan yang korup atau kolutif atau nepotis, penganiayaan
buruh, kejahatan terorganisasi di kota-kota, bisnis-bisnls kotor, dan sebagainya.

Elemen keenam iaiah meletakkan jumalisme sebagal forum bagi kritik
dan kesepakatan publlk. Elemen inl merupakan upaya media menyedlakan ruang
kritik dan kompromi kepada pubiik. Ketika sebuah berita diiaporkan, media berarti
mengingatkan masyarakat akan terjadinya sesuatu. Seiain berita, media juga
menyediakan ruang analisis untuk membahas peristiwa tersebut melalui konteks,
perbandingan, atau perspektif tertentu. Ditambah pula, ruang opini dan editorial
untuk mengevaluasi segala hal yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, baik
yang disampaikan oleh redaksi media maupun artikel (atau komentaratau surat
pembaca) yang berisikan opini pribadi dari masyarakat sendiri - atau berupa
telepon dari pemirsa, talkshow, atau acara bincang-bincang di televisi.

Semua itu diharapkan menjadi forum yang dapat mendorong masyarakat
untuk membuat penitaian dan mengambii sikap. Dalam arti, forum tersebut mesti
menyertakan ruang bagi kesepakatan, yang diyakini oieh sebagian besar
masyarakat, sebagai jalan keluar dari permasalahan yang berkembang. Forum
ini, tentu saja, berlangsung berdasar penghargaan terhadap fakta. keadilan, dan
tanggung jawab. Bukan berdasar hai-hai yang bisa menjual atau dijual, pelintiran
informasi dari kepentingan pihak-pihak yang Ingin memenangkan perkara dengan
cara manipuiatif, atau berdasar siapa yang paling kuat daiam mempengaruhi
media atau khalayak atau kecakapan retorik.

"Jumalisme tidak saja memiliki kewajiban untuk memberikan pengetahuan
dan pemahaman yang diperlukan masyarakat, tetapi juga memberikan sebuah
forum kepada masyarakat untuk membangun ikatan yang mengembangkan
masyarakat," nilai Kovach dan Rosenstiel.

Elemen ketujuh, jumalisme harus dapat menyampaikan sesuatu secara
menarik dan relevan kepada pubiik. Elemen ini mewajibkan media untuk
melaporkan berita dengan cara yang menyenangkan, mengasyikkan, dan
menyentuh sensasi masyarakat. Ditambah pula, yang dilaporkannya itu mesti
merupakan sesuatu yang paling penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi,
berita itu harus bisa menarik dan berguna bagi masyarakat. Koran Daily News di
New York, menurut Kovach dan Rosenstiel, bukan saja memiliki daya tarik di
dalam melaporkan olah raga, foto-foto yang enak dilihat, dan gosip-gosip yang
tengah beredar, akan tetapi juga memiliki etos habis-habisan untuk melaporkan
ketidakadilan dan kegagaian program pemerintah kepada masyarakat. Dengan
kata lain, media harus mampu menggabungkan kemampuan mendongeng dengan
memberi informasi kepada masyarakat.

Cara mendongeng jurnalistik memiliki tujuan. Tujuan utamanya iaIah
memberi Informasi yang dibutuhkan masyarakat tentang lingkungannya. Maka
itulah, media menugaskan para awak redaksinya untuk mencari, menemukan,
mencatat informasi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat pada saat itu agar
dapat mengembangkan kehidupan bermasyarakat dengan baik. Setelah itu, iaiah
melaporkannya menjadi materi informasi yang bermakna, relevan, dan menarik
diikuti.
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Karena itulah, tanggung jawab media bukan hanya memasok informasi
kepada masyarakat, akan tetapi juga menyampaikannya dengan cara yang
menarik. Pelaporan berita yang balk iaiah hasil kemendalaman liputan yang
padu dalam member] rinclan dan keterkailannya dengan konteks terlentu.

Elemen kedelapan adalah kewajtban membuat berita secara
komprehensif dan proporsional. Mutu jurnalisme amat tergantung kepada
kelengkapan dan proporsionalitas pemberitaan yang dikerjakan media. Elemen
ini mengingatkan media agar tidak jor-joran meliput sensasi acara pengadilan
atau skandal selebritas secara jor-jor-an, beriebihan, hanya untuk tujuan
menaikkan rating, opiah, atau ikian. Apalagi, melaporkannya dengan tidak
melakukan verifikasi, pengecekan silang, atau wawancara ke berbagai pihak
terkait. Pemberitaan macam ini akan menyesatkan pembaca.

Di sisi lain, komprehensif dan proporsional juga berarti penyajian berita.
Sebuah siaran berita yang hanya berisi kelucuan yang menarik juga harus
dilengkapi dengan kandungan materi yang penting dan berguna. Demikian pun
bagi berita yang serius dan teramat penting isinya hendaknya disertai dengan
hal-hal yang ringan, human interest.

Media harus menghindari khalayaknya menjadi misktn informasi
disebabkan isi pemberitaan yang tidak lengkap materinya dan menonjolkan,
sesuatu secara tidak proporsional. Hal ini merugikan masyarakat di dalam
mengambii keputusan yang dibutuhkan pada saat itu.

Elemen kesembilan iaIah memberi keleluasaan wartawan untuk mengikuti
nurani mereka. Ini terkait dengan sistem dan manajemen media yang memilikl
keterbukaan. Keterbukaan ini berguna untuk mengatasi kesulitan dan tekanan
wartawan dalam membuat berita seCara akuraf, adil, imbang, independen, berani,
dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Media harus memberi ruang bagi
wartawan untuk merasa bebas berpikir dan berpendapat.

Organisasi berita yang balk memberikan peluang bagi wartawan untuk . —
menyatakan perbedaan sikap dan pendapat, melakukan penolakan terhadap
redaktur, pemillk media, pemasang ikian, bahkan kekuatan tertenlu di masyarakat
- selama hal itu terkait dengan prinsip kejujuran dan akurasi yang dipegang oleh
wartawan. Ini berarti mengembangkan budaya media yang melindungi tanggung ' vj
jawab pribadi sebagai dasar kerja. "Memberikan peluang kepada orang-orang
untuk menyuarakan nurani mereka dalam redaksi memang akan membuat
pengelolaan media jadi makin menyulitkan. Namun, hal itu dapat membuat
pemberitaan jadi semakin akurat," nilai Kovach dan Rosenstiel.

Sejarah
Sejarah menuturkan bahwa jurnalisme talah alat pemasok kebufuhan orang
berkomunikasi. Komunikasi, sebagai alat penting bagi manusia, merupakan jalan
bagi manusia bertukar informasi. Sejak masa prasejarah, komunikasi dilakukan
melalui aneka cara: segala jenis informasi disebar melalui para dukun, peramal,
orang bijak, dan sebagainya. Semuanya, menurut Aleksander Rozhkov^(2001,
disertasi), dosen sejarah jurnalisme, dapaf dilihaf melalui lukisan batu, perkamen,
atau bangunan. '
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Dengan begitu, komunikasi banyak berubah bentuk. Dari sejak awal
kehidupan bermasyarakat, manusia mempergunakan berbagai medium untuk
berkomunikasi.

Orang-orang kemudian memlndahkan bahasa, sebagai alat mengantarkan
pikiran dan perasaan itu, ke dalam catatan-catatan yang berslfat kronikal, riwayat,
blografis, sejarah, perjalanan, dan berbagai bentuk surat-menyurat-dari yang
bersifat pribadi sampai pesan-pesan kerja, dari yang menyajikan khotbah (nasihat)
sampai kerjaan omong kosong, mereka-ulang cerita, dan seiebaran-selebaran.

Semua Itu bisa ditemukan, misalnya, di fase-fase religiusitas menguasai
masyarakat. Para ahli sejarah kerap memaparkan dokumen-dokumen catatan
kronikat peristiwa, riwayat para penyebar keagamaan, atau kisah-kisah ketokohan
seseorang. Di fase perdagangan mulai digerakkan para raja, di wilayah-wilayah
kerajaan yang menggunakan uang (sebagai pengganti barter), seiebaran-selebaran
{newslettef) dibuat untuk menginformasikan barang-barang, kedatangan kapal-
kapal dagang yang beriabuh, dan harga-hargayang ditawarkan.

Sampai kemudian ketika jurnalisme ditemukan: sebagai sebuah kegiatan
melaporkan berbagai kejadian/peristiwa yang terjadi di masyarakat. Namun,
kemudian, dipakai sebagai alat penyalur tekanan sosial politik. Dan,
perkembangannya terkait dengan ditemukannya mesin cetak sebagai wahana
yang mengganti oral, dari mulut ke mulut, ketika menyampaikan informasi (kisah-
kisah kronis, pelaporan, ataupun pamflet). Bentuk cetakan, khususnya surat
kabar, merupakan awal dunia jurnalisme mengabarkan berbagai kejadian
masyarakat.

Produk pertama jurnalistik dalam bentuk newsheet yang bersirkulasi di
Roma, dinamakan Acta Diurna. Marian yang terbit pada abad ke-5 Sebelum
Masehi, yang digantungkan di alun-alun kota, inl merekam segala kejadian sosial
dan politik.

Pada Abad Pertengahan, jurnalisme mengenali bentukan pengiriman
laporan, tinjauan, perkabaran, dan Iain-Iain, yang diedarkan berbagai Institusi
untuk tujuan yang bersifat informatif. Fase ini dikenal sebagai masa peredaran
sirkulasi flying papers. Ditemukannya proses cetak, yang mendorong mobilitas
lebih jauh peredaran dan pengiriman informasi, oleh i.Guttenberg pada tahun
1440, telah menancapkan pengembangan media cetak (pers) dan, tentu saja,
jurnalisme. Eropa Barat, sebagai tanah kelahiran institusi sosial "mesin pers",
bisa dinilai sebagai wilayah awal pertumbuhan jurnalisme. Belgia, misalnya,
menjadi tempat Niewe Tydingen (yang berarti "All news", atau kumpulan berita),
surat kabar pertama diterbitkan melalui perusahaan cetak Vramma Vergevena,
di Antwerp pada tahuni 605.

Di berbagai tempat lain, dalam catatan ensiklopedi BRITANNICA (2000),
terdapat pula. Di Jerman, kota-kotanya memunculkan berbagai terbitan cetak
regular. Di Inggris, terbitan cetak pertamanya adalah Weekly News, pada tahun
1622. Salah satu terbitan awal surat kabar hariannya iaiah the Daily Courant,
padatanggal 11 Maret1702.

Catatan sejarah juga menyebutkan embrio media jurnalistik cetak di
kawasan Asia.
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Di Cina, pada sepanjang dinasli Tang, di lingkungan istana, ada beredar
media bernama pao, yang berarti "report' (laporan), yang melaporkan berbagai
informasi di sepularpejabal pemerlntahan. Sementara Rozhkov mencatat bahwa
suratkabaryang terbitdi lingkungan istana itu bernama Dibao, padaAbad VIII.
Bentuk surat kabar muncul dan hilang, dengan berbagai nama dan bentuk, pada
akhir dinasli Ch'ing, tahun 1911. Selain Cina, di Jepang pun muncul. Dari
lempengan tanah lempung [clay boards), ditemukan nama lomiori Kavaraban
("to read and to hand"). Semua itu, menurut Rozhkov, bisa dikatakan sebagai
fenomena para-newspaper.

Pemunculan koran-koran cetak itu bukan lanpa halangan, atau tekanan.
Sensor, pembatasan pemberitaan, dan beban pajak, adalah di antara beban
yang diterakan kepada pengelolaan media. Namun, di tengah keadaan seperti
itu, pada abad ke-18, berbagai terbitanjurnalisme awaltetap bermunculan. Misi
yang diembannya iaiah kebebasan berpendapat dan menyalurkan kebutuhan
masyarakat. Awalnya, didesak oleh kebutuhan meiek huruf masyarakat, namun
sejalan dengan perkembangan mesin dan elektrik, sirkulasi harian koran
meningkat dari jumlah ribuan dan ratusan ribu sampai jutaan eksemplar.

Bentuk majalah, terbit sejak abad ke-17, melalui bentuk-bentuk jurnal.
Dimulai dengan berisi artikel-artikel opini yang mengomentari berbagai kejadian
aktual. rai'/er(1709-11)dan Specfa/or(17l1-12)adalahcontohawalnya.Tahun
1830-an, sirkulasinya melebar dan menyentuh khalayak berpendidikan, melalui
majalah-majalah ilustratif dan wanita.

Pendanaan yang besar untuk pengumpulan berita diawali melalui format
kantor berita, sebuah organisasi yang menampung liputan-liputan jurnalistik
internasional dan menjualnya kepada berbagai koran dan majalah. Kemunculan
radio dan televisi, pada abad k0-2O, telah meluaskan segala komunikasi cetak
dan elektronik ke dalam produk jurnalistik. Penemuan telegraf dan kemudian
radio dan televisi menyempurnakan kecepatan dan ketepatan aktifitas jurnalistik.
Pada waktu yang bersamaan, khalayak mendapat saluran dan distribusi muatan
berita yang masif. Satelit abad ke-20 telah membuat pengiriman informasi
jurnalistik yang memiliki jarak tempuh iebih panjang.

Dan kini kita mengenali kegiatan jurnalistik mengumpulkan, menyiapkan,
dan mengedarkan berbagai berita atau opini melalui pamflet, newsletter, koran,
majalah, radio, film, televisi, internet, dan buku.

Walaupun esensi jurnalisme itu iaIah berita, namun dalam
perkembangannya telah mendapatkan banyak pemaknaan. Istilah "hard news"
tidak lagi mengartikan "news valud' yang amal panting, la telah jadi marginal. Ini
sebagian besar merupakan konsekuensi dari kedatangan pemberitaan radio dan
televisi, yang membawa buletin berita kepada orang banyak dengan kecepatan
yang tak dapat ditandingi oleh media pers. Untuk menjaga khalayaknya, surat
kabar telah menlngkatkan jumlah penyajian interpretive material- berbagai artikel
yang melatarbelakangi sebuah pemberitaan, ulasan-ulasan pendek, dan kolumnis
yang dengan ketepatan dan kepiawraiannya mengomentari. Pada pertengahan
tahun 1960, banyak surat kabar, terutama yang terbit sore dan edisi Minggu,
telah memakai teknik penyajian majalah, terkecuali untuk isi "hardnews" dengan
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ketatnya aturan obyektifitas-ketradisionalannya. Majalah-majalah berita telah
membuat pemberitaan mereka berdarah-darah dengan komentar-komentar
editorial.

Jurnalisme memang punya keliaran dinamika dalam perkem-bangannya.
Dekade pasca-PD II di antaranya menggambarkan pergu-latan jurnalisme dengan
berbagal laporan dan analisis kampanye pemllihan, skandal-skandal politik,
hubungan- hubungan gelap, dan temuan "New Journalism" melalui penulis seperti
Truman Capote, Tom Wolfe, dan Norman Mailer.

Abad ke-20 telah mengisahkan bagaimana penoiakan jurnalisme terhadap
pembatasan yang dilakukan pemerintah. Di negara-negara berpemerintahan
komunis, pers dimiliki oleh negara, para wartawan dan pemimpin redaksinya
menjadi pegawai pemerintah. Di bawah sistem pers mereka, fungsi utama pers
iaiah melaporkan pemberitaan bercampurtugas mengangkat dan mendukung
ideoiogi nasional serta tujuan-tujuan yang dikehendakinya. Media jadi pemapar
prestasi pemerintahan Komunis, dan meniadakan pelaporan yang memburukkan
kekuasaan. Berbagal sensor terhadap kerja jurnalisme menjadi bagian dari
kehidupan dl negara-negara komunis.

Di negara-negara berkembang {developingnations) yang non komunis, pers
menlkmati derajat kebebasan yang beraneka ragam, dari yang bersifat mesti
mau melakukan seif-censorhip (menyensor sendiri) apa-apa yang sekira bakal
dilarang pemerintah, sampai yang benar-benar disensor langsung seperti di
negara-negara komunis. Kebebasan pers benar-benar dinikmati benar untuk
media yang hidup di negara-negara yang berbahasa laporan most English-
speakingdan negara-negara Eropa Barat.

Profesi Jurnalisme

Jurnalisme, di abad ke-20, telah menancapkan merek yang cukup berpengaruh
sebagai sebuah profesi. Ada empat faktor penting yang dipegangnya:
perkembangan keorganisasian dari pekerjaan kewartawanan; kekhususan
pendidikan jurnalisme; pertumbuhan keilmuan sejarah, permasalahan dan
berbagai teknik komunikasi massa; dan perhatian yang sungguh-sungguh dari
tanggung jawab sosial kerja kewartawanan.

Organisasi kewartawanan pertama didirikan pada tahun 1883, melalui the
Foundation of England's Chartered Institute of Journalists. Mirip American
Newspaper Guild, yang berdiri pada tahun 1933, dan the Federation Nationale
de la Presse Frangalse, institusi ini menjadi organisasi serikat kerja dan profesi.

Sebelum memasuki abad ke-19, banyak jurnalis mengembangkan karir
keterampilannya dengan pola asuhan, dimulai dengan menjadi copyboys atau
pembantu reporter. Universitas pertama yang mengajarkan jurnalisme, dibuka
oleh University of Missouri (Columbia), pada tahun 1879-84. Pada tahun 1912,
Columbia University, di New York City, mengembangkan program pendidikan
tahunan untuk jurnalisme, dengan bantuan editor dan pemillk the New York City,
Yoseph Pulitzer. Kerjasama itu telah menyusun rangkalan pembelajaran proses
pencarian berita dan pengurusan surat kabar, dalam proses pendidikan yang
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khusus. Para editor belajar tentang peliputan mendalam (in-depth reporting)
sebagai tipe pemberitaan yang khusus—dalam mengangkat perlstiwa-peristiwa
politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Pemuncuian motion pictures, radio,
dan televisi, sebagai media pemberitaan telah menancapkan kebutuhan baru

lagi akan keterampilan dan teknik dari pengumpulan dan penyampaian berita.
Sejak tahun 1950-an, pendidikan jurnalisme atau komunikasi telah menjadi
penawaran dari berbagai perguruan tinggi.

Literatur jurnalisme - yang pada tahun 1900 terbatas pada dua jenis
textbook, dengan koleksi hanya berupa Catalan-catatan hasil-ceramah dan esai,

dan dibumbui kisah-kisah sejarah dan biografi - menjadi berkopi-kopi dan beragam
sejak abad ke-20. Isinya berkisar kisah-kisah sejarah, catatan-catatan para
reporter dan fotografer, buku-buku pemikiran, dan pencerahan para jurnalis dengan
berbagai kapabilitas, metode, dan etika jurnalistik.

Bersamaan dengan itu, tumbuh pertanggungjawaban sosial jurnalisme yang
lebih luas pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Berbagai koran dan jurnal
awalnya mengambil posisi politik partisan, dan menganggap dirinya akan lebih
memiliki tanggung jawab sosial di hadapan partai-partai yang berkuasa, dan
memancangkan sikap oposisi. Sejalan dengan perlumbuhan publik pembacanya,
koran-koran melebarkan sayap usahanya, dan mengukuhkan kemandiriannya.
Koran-koran mulai mengembangkan popularitas dan sensasi aklititas "jihad"
(crusades) untuk melipatgandakan jurmlah sirkulasi opiahnya. Puncaknya iaiah
fase persaingan "yellowjournalisnf, an\ata dua koran New York City, the World,
dan the Journal pada tahun 189C-an.

Urusan pertanggungjawaban sosial, sebagai pertanggungjawaban pers,
akhirnya menjadi catatan-catatan dari diskusi-diskusi akademis, buku-buku dan
terbitan-terbitan periodik, dan pertemuan-pertemuan asosiasi kewartawanan.
Seperlidilaporkan oleh Royal Commission on the Press (1949), di Inggris, dan A
Free and Responsible Press (1947) yang disusun Commission on the Freedom
of the Press di Amerika; keduanya mengevaluasi dengan kritis sepak terjang
wartawan di dalam praktik.

Berbagai studi di awal abad ke-20 memperlihatkan para wartawan, sebagai
kelompok idealis yang bertugas menyampakan kepada masyarakat, punya
banyak cacat ketidakselmbangan pemberitaan. Banyak komunitas kewartawanan
menyatakan pentingnya soal-soal etik diperhatikan. Para editor koran di komunitas
Amerika, contohnya, menuntut hal itu.
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Goenawan Mohamad^'

Ada seseorang, kalau tidak salah, namanya Steven Cowan. Dia
memberikan studi dan daftar bahwa semangat jangoistik dari pers Amerika.
memang sangat berapi-api. Terbawa oleh kemarahan mereka. setelah
menyaksikan penyerangan yang menimpa gedung World Trade Center.
Sejak itu, saya tidak pernah mau mellhat lagi televisi Amerika.

Sampai terakhir saat saya kemball berada di Amerika, saya melihal
televisi Amerika hanya untuk mengetahui ramalan cuaca. Sedangkan untuk
mengambll berita, saya hanya mengklik saja dari BBC, The Guardian, dan
The New York Time Online.

JadI memang ada suatu bias yang beriebihan dari pers Amerika
setelah World Trade Center diserang. Terutama jika dilihat dari segi
pemberitaan yang disampaikan oleh stasiun televisi Amerika. Bahkan CNN
dengan menggunakan satu nota khusus dari presiden direkturnya meminta
supaya penggambaran yang baik tentang Taliban dikurangi. Ada datanya
pada saya. Tetapi seperli yang saya katakan tadi, banyak oposist terhadap
hal ini, Ketika saya berada di Aneurberg, ada satu panel diskusi yang menarik
beriangsung beberapa bulan yang lalu. Tema diskusi tersebul mengkaji
tentang bagaimana meliput islam dan keturunan Arab yang berada di Amerika.
Satu kritik diri yang tajam sekali dilakukan oleh para wartawan Amerika,
mereka memang mengakui banyak yang salah.

Salah satu yang juga menjadi sasaran kritik adalah harian The New
York Times. Ketika terjadi demonstrasi anti perang yang beriangsung di
London, New York Times ternyata tak memberitakan apa-apa. Padaha! saat
itu, ada 100.000 orang iebih yang metaksanakan demonstrasi anti perang dl
London.

Tadi malam saya juga baru dapat e-mail (7 November), ketika kemarin
terjadi demonstrasi anti perang di New York, disebut jumiahnya 10.000 oleh
New York Times. Padahai jumiahnya mencapai angka 100.000. New York
Times mengurangi jumlah para demonstran yang anti perang. Tetapi
kemudian timbui protes besar-besaran, sehingga juru bicara New York Times
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terpaksa melihat kembali apa yang terjadi.

Nah, kalau kita lihat ke Indonesia, kita tidak lebih baik. Dalam
memberitakan pengeboman dl Bali, kita terlalu cepat mengambil kesimpulan.
Banyak faktor yang mempengaruhl hal itu terjadi karena kita tergesa-gesa
atau terbawa oleh emosi ataupun oleh beberapa faktor praduga kita. Lalu
terlalu cepat mengambil kesimpulan.

(ni kutipan darl pandangan seorang tokoh pers Indonesia, Goenawan Mohamad,
tentang berita dan kecenderungannya, pada akhir abad 20.

la memaparkan bagaimana sebuah pemberitaan itu bisa bercampur dengan
kepentingan dl luar jurnalisme. la menanggapi kecenderungan Jingoistik 6ar\
pemberitaan media di Amerika. Pangkal soalnya iaiah sikap pemberitaan AS di
dalam memberitakan Tragedi Runtuhnya Gedung Menara Kembar World Trade
Centre, di New York, pada tanggal 11 September 2001. Pemberitaannya menjadi
berat sebelah, dengan mengambil sikap seperti seorang Cowboy yang marah
hendak membalas dendam musuh-musuhnya.

Dekade tahun 1990-an memang memberl wajah yang berbeda pada
jurnalisme Amerika, demikian menurut Downie JR dan Kaiser^. Para pemilik
menekan wartawan untuk menghasilkan laba. Banyak topik berita penting
dihilangkan, berganti kisah-kisah selebritls. Bisnis berita mengakibatkan berita
tradisional masuk liang kubur.

Semua Itu berubah ketika tanggal 11 September 2001, gedung WTO runtuh.
Para reporter, editor, dan produser media elektronik, para kolumnis dan penyiar
mengambil sikap. Mereka mengesampingkan pertimbangan komersial. Mereka
tergerak untuk membuat pemberitaan kepada masyarakat dengan semangat
yang hampir musnah sebelumnya, dengan sikap tanggung jawab dan upaya
pengisahan berita yang berbeda. Para pembaca dan pemirsa mendapatkan liputan
yang jarang ada sebelumnya.

Serangan itu memberi efek luar biasa pada berbagai organisasi berita.
Mereka kembali melihat demokrasi harus ditegakkan. Khalayak berita
membutuhkan penjelasan yang detail, komprehensif, informasi yang cerdas. Dan,
yang terlebih penting. mereka terhenyak. Tidak lagi bersikap menyalahkan
berbagai pihak kepada para pembaca atau pemirsa, dan para konsumen berita.
Mereka kembali mencari, seperti jurnalisme di awal tumbuhnya, jawaban apa
yang telah terjadi. Serangan dan reaksi masyarakat, yang membingkai waoana
publik saat itu, seakan memberi "pandangan baru", a new look at life.

Hampir semua orang yang terlibat di bisnis berita bekerja secara
mengesankan dalam melayani para pembaca dan pemirsanya. Banyak surat
kabar menerbitkan edisi ekstra, mengabarkan rincian kisah pada hari-hari itu.
Jaringan televisi mengorbankan siaran komersialnya, selama hari-hari itu.
Jurnalisme tidak lagi diletakkan sebagal alat peraga, uniformly excellent,
melainkan kembali kepada alat pentingnya, yaitu melaporkan esensi nilai berita
(news values).

Ini berbeda dengan dekade 1980-an dan 1990-an, dtmana berbagai organisasi
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berita AS telah menjadi medium yang lebih lembut, pemalas, dan anehnyatidak
diprotes oleh masyarakatnya. Serangan itu kemudian menghentakkan fenomena
akan pilihan soft dan hard, atau s///y dan serious pada soal news values.

Nilai Berita

Nilai Berita {news values), rrtenurut Downie JR dan Kaiser, merupakan istilah
yang tidak mudah didefinisikan. Istilah in! meliputi segala sesuatu yang tidak
mudah dtkonsepsikan. Ketinggian nilainya tidak mudah untuk dikonkretkan.
Nilai berita juga menjadi tambah rumit bila dikaitkan dengan sulitnya membuat
konsep apa yang disebut berita.

Mari kita lihat gambaran berita yang berkembang di Amerika, pada akhir
abad ke-20, di sebuah kota. Dimulai dengan jam-jam siaran radio, khalayak
mendengarkan berita-berita headlines secara staccato (ringkas), seperti hasil
skor pertandingan olah raga tadi malam serta laporan harga-harga bahan pokok
di pasar-pasar. Berbagai berita komersiai stasiun radio itu dibuat dalam
keringkasan item-item berita, yang kerap merupakan hasil rekapan singkat berita
koran lokal, ditambah laporan langsung tentang kemacetan di beberapa ruas
jalanan kota. Pemberitaan televisi pun terdiri dari sedikit headlines dan pokok-
pokok penting dari berita-berita tadi malam. Beberapa stasiun televisi menyajikan
beberapa headlines berita dan tambahan wawancara dengan beberapa orang.
Tokoh-tokoh beritanya biasanya iaiah para entertainer6an beberapa selebrltis
daripada para pejabat pemerintah atau pakar.

Koran lokal agak lebih variatif. Banyak menampilkan berita-berita lokal,
tambahan berita lifestyle, olahraga, dan keuangan. Ada juga yang menyisipkan
berita-berita nasional dan luar negeri. Kebanyakan kisahnya mengetengahkan
peristiwa-peristiwa seperti "pendapat/tanggapan seseorang, konferensi pers,
keputusan pengadilan, dan pertandingan olahraga. Pada beberapa koran lokal
yang baik muncul pemberitaan yang "membuka selubung" sesuatu yang lama
(atau sengaja) ditutup-tutupi; informasi yang susah ditemukan dalam publikasi
press release aXau konferensi pers. Pada beberapa pagi tertentu, beberapa koran
yang baik ini mengejutkan pembaca dengan laporan-laporan yang tidak terduga,
penuh dengan rincian, dan begitu mendalam.

Sementara itu, para pengguna jaringan berita kabel-seperti CNN, CNBC,
ESPN, Fox Cable News, dan MSNBC-mengikuti berita-berita utama, berupa
liputan langsung dan potongan-potongan berita pendek, sepanjang hari itu. Di
internet, situs-situs berita juga berlomba memasok informasi, dari stok berita
lama sampai yang baru terjadl. Beberapa news bulletins mengirimkannya, lewat
e-mail, kepada para pelanggannya.

Pada sore hari, televisi lokal melaporkan kisah-kisah lokal yang terjadl di
sepanjang hari itu. Di AS, sebelum terjadinya peristiwa WTC, program jaringan
berita sore banyak menyuguhi pemirsanya dengan berita-berita softer, semacam
berita kesehatan dan feature-feature pendek. Penayangan the prime-time
newsmagazines, seperti Dateline dan 20/20, misalnya, memang menyiarkan
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real news akan tetapi lebih banyak lagi menyiarkan kisah-kisah kriminal
wawancara selebritis, dan semacamnya. Hal ini, dalam kemasan yang berbeda|
sejak awal tahun 2000-an, menjatnur Juga dl banyak siaran televisi Indonesia'
Banyak paket-paket siaran infortnasi crime dan celebrity, yang dikelola stasiun
lelevisi ataupun bekerja sama dengan production house swasta. bermunculan di
jam-jam tayang prime time.

Demikianlah gambaran news values di berbagai pemberitaan yang mengisi
hari-hari masyarakat. Di manakah nilai berita diletakkan?

Elemen Nilai Berita

Beberapa elemen nilai berita, yang mendasari pelaporan kisah berita, iaiah:
Immediacy, Proximity, Consequence, Conflict, Oddity, Sex, Ernotlon,
Prominence, Suspense, dan Progress. Di daiam sebuah kisah berita, bisa jadi
terdapat beberapa elemen yang saling mengisi dan terkait dengan peristiwa
yang dilaporkan wartawan.

IMMEDIACY

immediacy kerap diistilahkan dengan timelines. Artinya terkait dengan
kesegeraan peristiwa yang dilaporkan. Sebuah berita sering
dinyatakan sebagai laporan dari apa yang baru saja terjadi. Blla
peristiwanya terjadi beberapa waktu lalu, hal Ini dinamakan sejarah.
Unsur waktu amat penting di sini.

PROXIMITY

Khalayak berita akan tertarik dengan berbagai peristiwa yang terjadi
di dekatnya, di sekitar ketridupan sehari-harinya. Proximity iaIah
keterdekatan peristiwa dengan pembaca alau pemirsa dalam
kesetiarian hidup mereka. Orang-orang akan tertarik dengan berita-
berita yang menyangkut kehidupan mereka, seperti keluarga atau
kawan-kawan mereka, atau kota mereka beserta klub-klub olahraga,
stasiun, terminal, dan lempat-tempat yang mereka kenali setiap hari.
Melalui unsur ini pula, tergambarkan keberhasilan koran-koran lokal,
yang dikelola dengan balk. Mereka mencari perkembangan kota atau
provinsi yang menjadi iatian kehidupan terdekal mereka.

CONSEQUENCE

Berita yang mengubah kehidupan pembaca adalah berita yang
mengandung nilai konsekuensi. Lewal berita kenaikan gaji pegawai
negeri atau kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak), masyarakat
dengan segera akan mengikutinya karena terkait dengan konsekuensf
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kalkulasi ekonomi sehari-hari yang harus mereka hadapi. Putusan
parlemen yang mengesahkan Banten menjadi sebuah provinsi dan
tepas dari kewilayahan Jawa Barat, akan diperhatikan masyarakat
dikarenakan konsekuensi (bagi para penduduk Banten dan
sekitarnya) yang akan dihadapi.

CONFLICT

Peristiwa-peristiwa perang, demonstrasi, atau kriminal, merupakan
contoh elemen konflik di dalam pemberitaan. Perseteruan antar
individu, antar tim atau antar kelompok, sampai antar negara,
merupakan elemen-elemen natural dari berila-berita yang
mengandung konfiik.

ODDTTY

Perlstiwa yang tidak biasa terjadi iaiah sesuatu yang akan diperhatikan
segera oleh masyarakat. Kelahiran bayi kembar lima, goyang gempa
berskala Richter tinggi, pencalonan tukang sapu sebagai kandidat
calon gubernur, dan sebagainya, merupakan hal-hal yang akan jadi
perhatian masyarakat.

SEX

Kerap seks menjadi satu elemen utama dari sebuah pemberitaan.
Tap!, seks sering pula menjadi elemen tambahan bagi pemberitaan
tertentu, seperti pada berita sports, selebritis, atau kriminal. Berbagai
berita artis hiburan banyak dibumbui dengan elemen seks. Berita
politik impeachment Presiden AS, Bill Clinton, banyak terkait dengan
unsur seksnya.

EMOTION

Elemen emotion Ini kadang dinamakan dengan elemen human
interest. Elemen ini menyangkut kisah-kisah yang mengandung
kesedihan, kemarahan, simpati. ambisi, cinta, kebencian,
kebahaglaan, atau humor. Elemen emotion sama dengan komedi,
atau tragedi.

PROMINENCE

Elemen Ini adalah unsur yang menjadi dasar Istilah "names make
news", nama membuat berita. Ketika seseorang menjadi terkenal,
maka ia akan selalu diburu oleh pembuat berita. Unsur keterkenalan
Ini tidak dibatasi atau hanya ditujukan kepada status VIP semata.
Beberapa tempat, pendapat, dan perlstiwa termasuk ke dalam
elemen ini. Ball, petuah-petuah hidup, dan hah raya memlllkl

elemen keterkenalan yang diperhatikan banyak orang.
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SUSPENSE

Elemen ini menunjukkan sesuatu yang ditunggu-tunggu, terhadap
sebuah perisliwa, oleh masyarakal. Adanya ketegangan menunggu
pecahnya perang (invasi) AS ka Irak, adalah salah satu contohnya.
Namun, elemen ketegangan fnl lidak terkall dengan paparan kisati
berlta yang berujung pada kllmaks kemisterlan. KIsah berlta yang
menyampafkan fakta-fakta letap merupakan hal yang pentlng.
Kejelasan fakla diluntut masyarakal. Penanllan masyarakat pada
pelaku "Bom Ball" telap mengandung kejelasan fakta. Namun,
ketegangan masyarakat tetap terjadi selama kasus tersebut dllaporkan
media, khususnya kepada rinctan fakta kejadiannya beserta wacana
politik yang membayanginya.

PROGRESS

Elemen Inl merupakan elemen "perkembangan" perisliwa yang
ditunggu masyarakat. Kesudatian Invasi millter AS ke Irak, misalnya,
tetap ditunggu masyarakat. Bagaimana masyarakal Irak seusai
perang tersebut membangun pemerinlahannya adalah elemen berita
yang ditunggu masyarakat. Bagaimana upaya negara-negara yang
terkena wabah SARS, pemberitaannya masih diminali masyarakat.

Kategori Berita
Berbagai elemen nilai berita itu harus dipaparkan dengan bahasa pelaporan berita.
Penulisannya tidaklah sama dengan menulis makalah, laporan
pertanggungjawaban, atau hasil rapat. Dalam jurnalistik, ihwal penullsan berita
ini punya tempat yang khusus, dalam arti, dibahas secara khusus: melalul
karakteristik dan batasan-balasan yang mesti dipenuhinya (bahasan lengkapnya
di Bab Bahasa Jurnalistik Indonesia).

Selain itu, terkait pula dengan jenis pemberitaan yang hendak dikontekskan.
Pertandingan sepakbola, yang faerlangsung malam had - yang tidak disiarkan
secara langsung oleh televisi-yang masih sempat dikerjakan laporannya.tentu
saja, akan disampaikan secara hardnews: dengan penekanan pada hasil skor
akhir pertandingannya, ditambah jalannya permainan kedua klub yang berlarung.
Akan tetapi, hasil hearing di parlemen, yang berlangsung alot tentang RUU
Keadaan Darurat Perang, bisa dllaporkan secara feature news-, dengan kedaiaman
dan perluasan berita yang tidak seketat pemaparan hardnews. Dan, di sepanjang
hari itu, tentu saja (lagi) punya banyak peristiwa yang mesti diketahui masyarakat.
Ada berita olahraga lain, berita tentang kesehatan, dan peristiwa-peristiwa sosial
lainnya.

Dalam kaitan itulah, jurnalistik kemudian membakukan beberapa kategori
pemberitaan, seperii: hardnews, feature, sports, social, interpretive, science,
consumer, dan financial.

h
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Hard News

Kisah berita inl merupakan desain utama dari sebuah pemberitaan.
Islnya menyangkut hal-hal penting yang langsung terkait dengan
kehldupan pembaca, pendengar, atau pemirsa. Kisah-klsahnya
biasanya adalah hal-hal yang dianggap penting, dan karena itu segera
diiaporkan oleh koran, radio, atau televisi dari semenjak peristiwanya
terjadi. Pada koran, beritanya diletakkan di halaman depan. Pada televisi
dan radio, beritanya disiarkan di jam-jam prime time. Pada situs-situs
b^ita internet, laporan langsung di-t/p load, pada up dating informasi
yang mesti segera diketahui masyarakal.

Feature News

Berita feature iaiah kisah peristiwa atau situasi yang menimbulkan
kegemparan atau imaji-imaji (pencitraan). Peristiwanya bisa jadi bukan
termasuk yang teramat penting harus diketahui masyarakat, bahkan
kemungkinan hal-hal yang telah terjadi beberapa waktu lalu.

Kisahnya memang didesain untuk menghibur. Namun, tetap terkait
dengan hal-hal yang menjadi perhatian, atau mengandung informasi,
bag) khalayak berita. Subyek beritanya mungkin hanya mengisahkan
kegemaran orang-orang, tempat-tempat di kota yang telah dilupakan
padahal menyimpan nilai sejarah atau kultur, atau kehidupan seorang
sukses yang layak diteladani, dan bisa juga orang-orang kelas bawah
yang bertahan di sudut-sudut kota yang kumuh.

Sports News

Berita-berlta olahraga bisa masuk ke kategori hard news atau feature.
Selain dari, hasil-hasil pertandingan atau perlombaan atau rangkaian
kompetisi musiman, pemberitaan juga meliputi berbagai bidang lain
yang terkait sports, seperti tokoh-tokoh olahragawan, kehidupan para
pemain olahraga yang hendak bertanding, kesiapan-kesiapan
kelompok olahraga di dalam masa peiatihan, sampai para penggemar
olahraga tertentu yang fanatik.

Social News

Kisah-kisah kehidupan sosial, seperti sport, bisa masuk ke dalam
pemberitaan hard atau feature news. Umumnya, meliputi pemberitaan
yang terkait dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, dart soai-soal
keluarga sampai ke soal perkawinan anak-anak.

Interpretive

Di kisah berita interpretive ini, wartawan berupaya untuk member]
kedalaman analisis, dan melakukan survei terhadap berbagai hal
yang terkait dengan peristiwa yang hendak diiaporkan.
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Science

Dalam kisah berita ini, para warlawan berupaya untuk menjelaskan,
dalam bahasa berita, ikhwal kemajuan perkembangan keilmuan dan
teknologi.

Consumer

Para penulis a consumer slory iaiah para pembantu khalayak yang
bendak membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari, baik yang
bersital kebutuhan primer dan sekunder, seperti peralatan rumah
tangga sampai aksesoris pakaian.

Financial

Para penults financial news memokus perhatlannya pada bidang-
bidang bisnis, komersial, atau investasi. Para penulisnya umumnya
mempunyai referensi akademis atau kepakaran terhadap subyek-
subyek yang dibahasnya.

Piramlda Terbalik

Dunia pers memerlukan kompetensi tertentu. Writing Competencies, menurut
Katty YancheP, adalah salah satu kemampuan yang diperlukan.

Ini merupakan kemampuan untuk menulis secara akurat, Jelas, kredibel,
dan valid. Keterampilan menulis ini antara lain mensyaratkan:

• Kemampuan menulis secara benar dan baik dalam memakai tanda
baca, istiiah, dan gejala kebabasaan iainnya

• Pengetahuan dan penggunaan kala-kata
• Kemampuan menyusun dan menulis paragraf demi paragraf, dan
• Kemampuan penuiisan Iainnya

Bagi dunia pers, kemampuan ini dipakai untuk meiaporkan berita. Berita
merupakan saiah satu segi penting dari dunia pers. Melalui berita, pers dibutuhkan
masyarakat. Berbagai peristiwa diketahui masyarakat. Pers menjadi mata
masyarakat untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat itu begitu beragam. Untuk
itu, berita diklasifikasikan ke berbagai jenis. Ada berita poiitik, berita sosiai,
berita pendidikan, berita ekonomi, berita sastra dan budaya, dan sebagainya.

Segaia jenis berita itu disampaikan wartawan melalui teknik penuiisan
tertentu; teknik penuiisan Piramida Terbalik. Model menulis yang mengikuti
bentuk segltiga yang terbalik. Bagian atasnya lebar, bagian bawahnya menyempit.
Isi berita ditekankan di di bagian awal. Seianjutnya, semakin ke bawah, menuju
bagian akhir, semakin tidak penting, sisipan-sisipan keterangan.

"Bentuk pengisahannya amat kaku, rigid, seperti pelaporan waktu jaman
Perang Sipil di Amerika (American Civil Wat), yang membutuhkan cerita dengan
satu paragraf awai (/ead) dari satu atau dua kaiimat yang meringkas esensi
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beritanya," jelas Edward Jay Friedlander & John Lee'*. Bagian awal berita dibuat
ringkas, lazimnya tidak lebih dari 35 kata. Penulisannya terurut pada nilal
pentingnya informasi, berdasarkan urutan peristiwa yang paling panting sampai
kepada yang paling tIdak panting.

"Informasi di puncak piramid - lead- merupakan informasi yang sangat
penting," kata Friedlander & Lee (him: 29).

Bentuk piramida, yang mengerucut di bagian bawah, membuat wartawan
harus segera mengurutkan laporan beritanya. Bagian yang paling atas merupakan
ruang penuiis untuk ringkasan isi berita {summary statemenf). Baru setelah itu,
dilanjutkan dengan penjelasan. Yaknl, pengembangan detil-detil, fakta-fakta, dan
hal-hal lain.

Model Piramida Terbalik ini dibuat wartawan Amerika selama mengikuti
kejadian Perang Saudara (Sipil). Setiap berita disampaikan melalul baris-baris
telegrap, yang gampang terganggu di tiap saatnya. Dalam situasi itu, sangatlah
wajarjika wartawan mengirimkan informasi awalnya berdasar ringkasan penting
peristiwa. Para jurnalis kini menyebutnya dengan /eadberita.

Kini gaya Piramida Terbalik banyak dipakai dalam penulisan berita. Ruang
dan waktu media membutuhkan model piramida ini. Ada dua alasan. "Pertama,
para pembaca dapat segera mengetahui isi berita dengan membaca /eaddan
beberapa paragraf awal. Kedua, memudahkan redaktur memotong berita yang
terlalu panjang, lewat materi berita yang tidak begitu penting di ujung bagian
bawah berita," jelas Friedlander & Lee.

Dalam Piramida Terbalik, ringkasan pesannya mesti memlliki kelengkapan
Informasi. Kelengkapan informasi itu mencakup unsur-unsur pemberitaan 5 W +
1 H, yakni: What (peristiwa apa yang diberitakan). Who (siapa saja yang terlibat
dengan peristiwa), When (waktu peristiwanya, kapan saja terjadinya), Where
(tempat peristiwa berlangsung, di mana saja kejadiannya). Why (mengapa
peristiwa tersebut terjadi, faktor-faktor yang menyebabkan peristiwa terjadi), dan
How (bagaimana peristiwa tersebut terjadi).

Unsur-unsur ini membuat kisah berita menjadi jelas, terang, dan langsung
dipahami masyarakat. Bagian awal Inverted Pyramid, atau lead, biasanya memuat
unsur 5 W + 1 H. Ini agar khalayak segera mengetahui inti peristiwa yang
dilaporkan. Setelah itu, barulah keterangan lebih lanjut dari peristiwa-berita
tersebut.
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Selasa, 24 April 2001, 21:24 WIB

Pengamat dan Media Massa Dapat

TImbulkan Persepsi Negatif dalam

Masalah Ekonomi

Waktu pembuatan berita

Judul Berita

Jakarta, KCM

(Laporan Glori Kyrious Wadrianto)
Tempat peristiwa dan
media yang melaporkan

Wartawan yang
membuat berita

Persepsi negatif bangsa Indonesia khususnya bidang
perekonomian seringkali muncul karena pengaruh dari
persepsi dan pandangan pengamat serta pemberitaan
yang tidak berimbang di media massa,

Hal ini disampaikan Menko Perekonomian Rlzal Ramli ketika memberikan sambutan
dalam acara re-launching Warta Ekonomi di Hotel Shangri-La. Jakarta. Selasa (24/
4) malam.

Mengenai penjelasannya lersebut, Rizal memberi contoh adanya persepsi buruk
dari negara-negara yang mengikuti pertemuan Pra CGI {Consultative Group on
Indonesia) yang berakhir sore tadi.

Dijelaskan Rizal, setelah disampaikan dan dijelaskan mengenai progress-report
dari pelaksanaan hasil sidang CGI di Tokyo, Oktober 2000, negara-negara donor
tersebut menjadi memahami dan kembali menegaskan dukungannya terhadap
proses pemulihan ekonomi di Indonesia.

Untuk itulah, pada kesempatan tersebut Rizal Ramli membedakan antara persepsi
yang dikeluarkan seorang pengamat dan persepsi yang dikeluarkan seorang analis.
Menurutnya, berbeda dengan pengamat, analis selalu berbicara berdasar fakta
dan data sebelum mengemukakan suatu persepsi. 'Tapi di Indonesia saat ini lebih
banyak pengamat yang berbicara tanpa dasar data yang kuat," tegas Rizal.

Mengenai keberadaan media sendiri, Rizal menjelaskan bahwa dalam waktu yang
singkat kebebasan pers di Indonesia sudah jauh mendahului negara-negara lain
di Asia Tenggara. Namun bersamaan dengan itu, seringkali limbul standar umum
kalau bukan berita buruk berarti bukan berita bagus {bad news is a good news).

"Kalau bukan bad news berarti bukan good news. Banyak fakta bohong," ujar Rizal.

la mengilustrasikan Indonesia saat ini seperti pendulum dari pendulum otoriter
yang hendak didorong ke tengah tapi ternyata kebablasan. Termasuk dalam dunia
media.

Namun demikian, Rizal percaya bahwa bangsa Indonesia akan dapat memilah
dan memilih media yang faktual yang dapat dipercaya, balance, dan obyektif. (Cay)
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Jake Lynch menulis tentang Reporting the World: a practical checklist for
the ethical reporting of conflicts in the 2V'Century (2002)®. la memberikan
beberapa unsuryang mesti dipenuhi dalam sebuah pemberitaan yang memiliki
konflik sangat tinggi. Unsur-unsur ini diharapkan menjadi pertimbangan wartawan
dalam menyiapkan, menyunting, membuat, atau menulis berita tentang konflik.

Beberapa unsur pertimbangan itu, antara lain, adalah:

1. Bagaimana kekerasan harus dijelaskan?

• Bagalmanakah menjelaskan secara bijak kekerasan
tersebut ketika diiaporkan?

• Apakah kekerasan itu langsung diiaporkan secara klasik
"blow-by-blow"?

• Atau, dengan memperlihatkan dampak kekerasan struktural
dan kultural itu pada kehidupan orang-orang yang terlibat?

•  Apakah dijelaskan pula, secara sederhana, ihwal
ketidakberfungsian, yang memproses terjadinya
pengondisian kekerasan tersebut?

• Apakah penjelasan itu juga menyimpulkan apa-apa yang

sebenarnya atau mungkin terjadi nanti?

2. Seberapa tajamkah konflik yang terjadi?

• Apakah konflik ini berada dalam kondisi "tarik-menarik
kepentingan" pertarungan hidup - mati antara dua kelompok
demi tujuan yang sama sehingga jika satu pihak menang,
lainnya kalah?

• Atau, seperti "ayunan kucing" (a 'cat's-cradle): sebuah pola
dimana banyak kelompok saling-tergantung kebutuhan dan
kepentingannya, secara tumpah-tindih; atau berke-
mungkinan untuk diberikan solusi yang bersifat Integral?

3. Adakah pemberitaannya menyisipkan pula upaya atau gagasan yang
sifatnya menyelesaikan konflik?

• Adakah di dalam liputan disiratkan rencana
perdamaian,alternatif gagasan atau bayangan akan solusi?

• Haruskah aspek-aspek berita ini menunggu sampal para
pemimpin menghentikan "kesepakatan"?

• Apakah liputan yang berisi tentang kesepakatan yang
terjadi dapat membantu pembaca, atau khalayak, untuk

ikut menangani penyebab kekerasan?

• Apakah laporan menyebutkan orang-orang lain, selain para
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Namun, dalam pemberitaan media sekarang, model Piramlda leblh banyak
dipakai oleh media eiektronik. "Waklu dan ruang" siaran radio atau televisi sangat
ketat. Tiap breaking news harus segera disiarkan dialokasi waklu dan ruang
siaran yang sempit. Siaran berita di jam-jam tayangan tertentu mengharuskan
kemasan berita yang ringkas, pendek, dan cepat. Sifat Piramida Terbalik
memenuhi kebutuhan tersebut.

Begitu pun dengan situs berita di internet. Medium online Journalism ini
hanya memiliki ruang sebatas layar monitor. Berbagai kejadian aktual harus
segera dilaporkan tiap detiknya. Berbagai sisipan informasi lanjutan disediakan
lewat sifat hyperiextyang tinggal diklik oleh para user. Format kesegeraan pesan
dan ruang yang terbatas itu dapat diwadahi oleh Piramida Terbalik.

Pemberitaan koran, medium awal pengguna Piramida Terbalik, telah berubah.
Berita koran tidak lagi pendek-pendek, ringkas, sepetii breaking news atau straight
news. Koran dikalahkan radio, televisi, dan situs berita. Kecepatan pemberitaannya
menurun draslis. Kalah cepat dengan media eiektronik. Karena itu. pemberitaan
koran kini memfokus pada rincian atau detil-deti! kelengkapan berita. Pemberitaan
depth reporting atau feature story lebih banyak digunakan. Pemberitaan macam
ini mengisi kekosongan kedalaman berita yang belum dilaporkan radio dan televisi.

Perkembangan

"Kila sering mengatakan ada masalah di masyarakat, tetapi kita tidak
menanyakan ke masyarakat apakah itu memang masalah mereka," tutur
Redmond Batario, Presiden dan Direktur Eksekutif Center for Community
Journalism and Development di Filipina (KOMPAS, 19/10/2002).®

la menyalahkan jurnalisme yang terkena sindrom "good news ialah bad

news" - dikarenakan pemberitaan yang ditangkap secara top down, melalui
statement para tokoh, celebs, elite. Selebihnya, adalah tokoh-tokoh nothing.
Cuma berita-berita kecil, mengharukan, dari orang-orang kecil. Orang-orang yang
mengisi ruang bernarna publik. Orang-orang yang sebenarnya dari publlk itu
sendiri. Orang-orang yang tidak diberi tempat di ruang yang bernarna publik.

Mereka disingkirkan. Mereka tak diberi ruang. Status narasumber hanya
sedikit memberinya tempat. Mereka tidak punya agenda setting. Apalagi untuk
menyatakan permasalahannya sendiri. Soal-soal keseharian mereka cuma ada
di kacamata elite berita membuat sindrom: bad news ialah good news. Solusi
persoalan mereka ada di tangan para pengamat, pemimpin partai, dan sedikit
gosip "cek S ricek".

Etika

Untuk itulah, dalam perkembangannya, jurnalisme mengembangkan persyaratan
yang perlu ditambahkan (dan di-kode etik-an wartawan) dalam membuat berita.
Hal ini terkait pula dengan fenomena kekerasan yang terjadi di berbagai belahan
dunia. Media harus melaporkan berbagai konflikyang terjadi di berbagai bangsa.
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pemimpin dan petugasnya, ikut menangani penyelesaian konflik?

4. Apa peran '^A/artawan" dalam pemberitaan?

• Apakah ada pesan tersurat. atau tersirat, tentang "berbagai
pihak yang merasa tidak OK selama kesepakatan belum
tercapai"?

• Adakah laporan menyarankan intervensi tengah dilakukan,
sebelum kesepakatan dicapai?

• Adakah pengujian terhadap pengaruh intervensi yang
tengah dilakukan, dan hasilnya, pada perilaku orang-
orang?

• Apa dasar pertimbangan memllih suatu intervensi yang
menyarankan suatu solusi, atau memllihnya dari beberapa
macam intervensi?

Berbagai unsur daftar petiksa tni diharapkan dapat membantu para wartawan,
produser, dan redaktur di dalam membuat kerangka pelaporan "konflik yang tengah
dihadapinya. Juga, untuk mengukur emosi diri dan kesiapan psikologis, selama
meliput, agar dapat melakukan reportase secara efektif.

Jurnalisme Publik

Media sering disebut menyingkirkan publik. Publik hanya menjadi perpanjangan
omong status kewartawanan yang mencari Marketa\au Advocacy. Setiap berita
melarutkan perlstiwa publik ke dalam sindrom patologis. Bukan peristiwa yang

punya magnitude publik sebenarnya.

Red Batario membuat ilustrasi. Ketika sebuah kelurahan kekurangan air,
berita bukan cuma memaparkan soal kelangkaan penyediaan air. Periu pula
dicari berita di kelurahan lain, yang punya soal yang sama tapi telah berhasit
menyelesaikan masalah kekurangan air. Kedua publik di kelurahan yang berbeda
itu dihadirkan. Keduanya sama-sama memaparkan persoalan. Keduanya
diletakkan sebagai narasumber. Publik yang lain, di wilayah yang lain, mendapat
keutuhan kisah yang langsung dari publiknya. Juga, solusi yang langsung dari
wacana soal publik itu sendiri.

"Masyarakat akan bertanya solusi itu berhasil di sana, tetapi di sini tidak.
Mengapa? Jika masyarakat sudah bertanya mengapa, mereka akan mulal
memutuskan mengapa solusi itu tidak diterapkan di tempat mereka," ujar mantan
wartawan dan redaktur The Manila Chronicle, Philippines Daily Express, Philippines
Daily Inquirerdi Filipina.

Batario menyebut kerjanya sebagai jurnalisme publik.
Jurnalisme ini mengisi ruang publik yang kehilangan media diskusi. Muncul

dari kalangan wartawan sendiri yang jenuh dengan politik, kapitalisme, media
market system serta tatanan apathy dan cynicism.
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"The publicjournalism 6\bua\ untuk sebuah purpose," tulis Denis McQuaill,
dalam Mass Communication Theory{2000-A59y. Tujuan di sini mengartikan upaya
menambal bolongnya kualitas civic life, melalui partisipasi dan debat masyarakat.
Konsep jurnafisme ini, menurut McQuaill, dituturkan Glasser dan Craft (1997),
Schudson (1998), dan Glasser (1999).

Jurnalisme In! merespons model MarketaXau Advocacy. LegitimasI publik
diajak lewat dalil "joumalism ofconversatiorf'. Jurnalisme bukan lagi hanya jadi
penyajt information. Diskusi dan debat hadir dalam ruang pemberitaan. Media
grass-root, televisi komunitas, dan radio lokal, menjadi penyalurnya.

Kerja jurnalistiknya seakan mengembalikan tenaga kulturai jurnalisme di
awal tumbuh. DI awal lahimya, jurnalisme berstatus pencari kebenaran. Jurnalistik
mengenalkan keyakinan dan perhatlannya (secara aktif atau pasif) sebagai
penyampai kisah yang punya kredibilitas. Pengakuan tersebut dlperoieh tidak
take for granted. 'Tapi secara berulang-ulang, terus-menerus, diupayakan melalui
berbagai kode dan konvensi kebenaran yang iayak dipercaya khalayak," papar
Brian McNair, dalam The Sociology of Journalism {^998Y.

Tenaga kultur inilah yang dipakai dalam melawan "sport" politik atau bisnis.
Para aktor politik atau pemilik modal amat butuh "peristiwa". Dari sebuah laporan
berita, berbagai kepentingan lebih dipercaya publik. Kekuasaan bisa menyelusup.
Akuntabilitas laba tidak mudah dideteksi. Maka itu, status kewartawanan diminta

untuk independen. Peliputan jurnalis tidak boieh cemar dari residu demokrasi.
Paradigma kompetitif, dalam perkembangan media, teiah mencemarkan

performa pers di berbagai sistem kapitalis. Publik melihat banyak eksploitasi,
ketidakadiian, dan ketidakseimbangan. Jurnalisme tidak lagi melayani publik.
Namun, lebih melayani kepentingan class, sex, dan etnisitas dari stratifikasi
sosiai.

Publik punya resistensi, me-reject pesan-pesan sampah dari wartawan
atau spin doctoryang telah mengerangka dan menginterpretasi pemberitaan.

Karena itulah, narasi jurnalisme lalu mengamsalkan narasi conversation.
Dimensi publik dihadirkan.

Namun, dalam perkembangannya, jurnalisme juga menemukan public
voices. Suara-suara publik yang tampil utuh, dalam kerangka reference dan
experience publik itu sendiri.

Kisah-kisah straight news luput menangguk banyak suara rakyat sehari-
hari. Dari sebuah peristiwa kebakaran, yang tampil cuma catatan kejadian, keluh-
kesah korban, rangkaian penyelamatan, omongan petugas pemadam kebakaran,
jumlah kerugian, siapa di balik dalang kebakaran, tuduhan-tuduhan, dan yel-ye!
protes. Publik diajak menghitung magnitude peristiwa. Rata-rata media
melaporkannya dengan cara itu: straight, depth, atau investigative, diselingi
feature-human interest.

Tidak ada yang mengisahkan kejadiannya lewat mulut, pengalaman,
suasana. dan kedalaman emosi orang-orang yang ada di tempat kejadian.
Bagaimana kisah seutuhnya, rekaman kejadian seutuhnya, dari awal api
membakar, dengan segudang emosi orang-orang yang tercekam. Tiap faktanya
dipelototidengan seksama. dalam waktu yang "tidak" sesingkat-singkatnya.
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Pada sisi inilah, jurnalisme mengadopsi konsep narratives. Konsep ini lama
dikenal dengan istilah storytelling.

Gaya Naratif {Story Telling)
Sejak tahun 1990-an, pola pemberitaan banyak menggunakan gaya storytelling.
Gaya pemberitaan ini memakai gaya pengisahan yang tidak seketat Piramida
Terbaliknya pola straight news.

Film Black Hawk Down, yang sempat mengguncangkan wacana film
Holywood karena sifat dokumenlemya, merupakan saduran dari laporan jumalistik.
la merupakan laporan Mark Bowden (1996), sehabis meliput perang di Afrika,
pada tanggal 3 Oktober 1993, antara pasukan elite Amerlka dengan pasukan
bersenjata Mogadishu, Somalia. Laporan Bowden tercatat sebagai laporan
monumental setelah John Mersey {Hiroshima) pada tahun 1950-an. dan Truman
Capote {In Cold Blood) di tahun 1960-an. Black Hawk Down dianggap sebagai
laporan jurnalisme terbaik pada dekade 1990-an.

Karya itu dilaporkan sebagai serial panjang untuk Philadelphia Inquirer.
"Satu catatan yang mendetil mengenai perang tragis," jelas Bowden. "Walaupun
perang itu merupakan satu momen dramatis bagi kebijakan luar negeri Amerika,
khususnya kebijakan militer. tapi kisah lengkapnya. tentang apa yang terjadi
saat itu, tidak ada yang mengungkap." Padahal 18 prajurit AS terbunuh, 73
prajurit lainnya terluka. Korban pihak Somalia diperkirakan mencapai angka di
atas 1.000 orang. 'Tak ada satu pun reporter AS di Somalia yang meliputnya,
kendati peristiwa itu adalah perang terkeras yang melibatkan tentara AS sejak
Perang Vietnam".

Bowden bepergian ke sana kemarl untuk menangkap drama maupun
pentingnya peristiwa itu. "Saya mencari cara menggarap catatan naratif yang
terbaik melalui mata-mata pria yang bertarung di sana," tutur Bowden. Black
Hawk Down lalu menjadi sebuah buku bestseilingdan diproses menjadi feature
film. Awalnya, hanya laporan yang ditulis demikian rupa agar bisa dibaca seperti
fiksi yang bagus, tapi dengan tetap menampilkan kebenaran fakta-faktanya.

Laporan maoam itu melanjutkan kegiatan reportase yang disebut literary
journalism, laporan jurnalisme kesastraan dalam bentuk yang lebih ringkas dan
simpel. Model pelaporannya lebih linier atau tidak serumit pengisahan berita
literary journalism. Ini merupakan bentukan akhir wacana literary journalism.
Konsumsi koran harian tak mungkin mengutuhkan pelaporan yang demikian
solid dan ketat susunan kisahnya, terutama untuk kisah-kisah breaking news
yang berdaya jangkau liputan cuma sehari.

Pada tahun 1990-an, gaya pelaporan dari genre nonfiksi ini, disebut bergaya
narrative. Bergaya storyteller, pendongeng, yang melaporkan peristiwa dengan
nilai dramatis yang kuat. serta tingkat /mme/s/onyang tinggi. Keintiman pembaca
dengan peristiwa dibuka lebar-lebar oleh narator, si pelapor berita, dengan sangat
memperhatikan akurasi fakta.

Soal akurasi ini memang dibikin penting. Unsur narasi si pengisah berita
benar-benar mesti menyandarkan diri pada kekuatan akurasi fakta.
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Naratif

Menurut Mark Kramer® jurnalisme naratif masuk ke dalam genre non fiksi,
narrative nonfictlon.

Para jurnails, pada dekade 1990-an, tertarik oleh gaya narrative karena
kemungkinan "suara" realitas yang dapat diangkat secara lebih penuh. Lewat
narrative, jurnails jadi punya narasi peristiwa yang lebih masuk ke dalam soal
publlk. Narasi pemberltaan jadl luwes, lincah, dan larut ke dalam realitas "individu"
publik. SepertI fIksl menorehkan kedalaman cerita, narrativejoumaiism mencoba
menjangkau peristlwa-berlta sampal ke mulut publlk Itu sendirl.

''Warraf/Ve/ouma//smmerupakanbentukcangkokan,hasi! perkawinansllang
antara keterampllan menglsahkan cerita dengan kemampuan membuat drama,
seusai mengamati orang, tempat, dan kejadlan", jelas Robert Vare'®. Teknik
jurnallsme Ini mengontrol kekuatan fakta secara naratif. Amat mementlngkan
kehadlran suara (voice) publlk. Yang dituturkannya, menghubungkan berbagal
peristiwa dengan pemaknaan dan emosinya.

Darl sisl etimologis, Narrative, dari asal Latin "narrare", menunjukkan

berbagal kelerangan tentang sebuah kejadlan. "Inl beratll menyampaikan apa
yang terjadl," jelas William F.Woo (2000) dalam tulisan "Just Write What
Happened; Imposing a narrative structure doesn't always work", di jurnal Neuman".
Tapi, pekerjaan narrative bukan sekadar menyampaikan apa yang terjadl.
Melainkan menuntut pula kemampuan cara mengisahkannya. Mengamati drama.
Mencatat konfllk. Yang luput blasanya dalam llputan aktual, dikejar-kejar
deadlines. Yang hanya menoleh sedikit kepada "suara-suara" realitas karena
lebih memfokus "suara-suara" statement. Suara-suara publlk yang terslngkir.

Suara publik ini tampil lewat emosi-emosi "civic" dl sebuah community-
integrative. Komunltas publlk keseharlan yang punya perasaan-perasaan patriotik,
clntaanak-orang tuayang mulaimenua, harapan pada pendldlkan, kemarahan
pada para krlminal, pujian untuk amal dan pembukaan lapangan kerja, ratapan
bag) mereka yang sakit dan sekarat, ucapan terima kasih pada aparat pollsl dan
pemadam kebakaran, kemarahan pada KKN, dan perasaan-perasaan lalnnya.
Bagalmana suara-suara emosi publlk lertata tanpa kerangka.

Dengan model laporan macam begin), anggota publik, di belahan ruang
dan kepingan waktu manapun, merasa dapat berbagi kisah. Daya ajaknya dapat
membuat banyak orang saling menangguk kIsah bersama, sekaligus, saling
membangun ruang publik bersama-sama: tanpa beban psikologis maupun
demografls. Suara-suara emosi publik tersusun dalam percakapan naratif yang
intensif, dalam pengungkapan fakta-fakta yang akural, serta membawa
pemaknaan yang bermanfaat.

Suara-suara publik dl sin! adalah suara conversation dalam bentuk lain.
Studi komunltesi sangat berkallan dengan berbagal studi naratif. Bagalmana

naratif disusun. Apa fungsl dan manfaatnya naratif bagi mereka yang membaca,
mendengar, atau menyakslkan suatu kIsah.

Pada tahun 1926, George Herbert Mead menulls 'The nature of aesthetic
experience", dl Internalionai Journal ofEihic^' (dalam James Watson and Anne
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Hill, Dictionary of Media and Communication Studies, 2000)'^ Mead lalu
mendefinisikan dua model jumalisme. yaitu model information dan model story.
Mead menetapkan bahwa "reporter pada umumnya dikirim untuk mendapatkan
kisah, bukan fakta-fakta."

Berangkat dari Itu, Peter Dahlgren (1992; dalam James Watson and Anne
Hill, 2000)^3_ menulls Jouma//smandPopu/arCu/rure~ mengembangkan
kupasannya tentang storytelling. Menurutnya, "storytelling adaiah kunci hubungan
yang menyatukan jumalisme dengan budaya pop." Konsep naralif menjadi satu
jalan seseorang untuk mengetahui dunia.

Jumalisme memiliki tugas, yang secara resmi, menginformasikan berbagai
peristiwa di dunia. SIfatnya analitls. Akan tetapi, jumalisme melakukannya dalam
gaya pengisahan yang menekankan sesuatu dan tidak membatasi wilayah
pemaknaan tertentu.

Terlepas dari semua itu. sepertl laiknya ritual-ritual sosial, storytelling
merupakan mode pengisahan yang memiliki kekuatan. Storytelling membangun
perasaan akan pengalaman bersama dan nilai-nilal bersama. Pada titik ini, bisa
dikatakan, kisah berita memiliki fungsi konotatif: upaya membangun kohesi sosial,
sebagalmana yang terjadi dalam mode transmisi informasi.

Dalam tahun multimedia ini, naratif menjadi sebuah genre, dengan tradisi
dan aturannya sendiri, dengan kerangka yang begitu ketat, dan dengan tingkat
restriksi yang tinggi, hingga mencapai titik ritualistik tertentu. Ada rentang signifier
yang dikembangkan. Khaiayak mengenai berbagai konvensinya, mengikutinya,
tapi sekaligus juga siap untuk menerima upaya eksperlmentatif. Ini
mengindikasikan adanya perhubungan yang aktif antara encoderdan decoder.

Pelaporan berita merupakan salah satu jenis naratif populer. Lewat
pemberitaan storytelling, terjadi upaya untuk menarik dan mempertahankan
perhatian. Selain itu, pengisahan berita storytellingmemenubi kebutuhan khaiayak
akan: kognitif (inteiektual) dan afektif (emosi), serta kebutuhan untuk identifikasi
(teori Uses and Gratification).

Arthur Asa Berger (1997; dalam James Watson and Anne Hill, 2000)'^
ketika menulis Narratives in Popular Culture, Media, and Everyday Life
mendefinisikan naratif sebagai "sebuah kisah. yang mengandung suatu sekuens
peristiwa". Kuncinya adaiah periode waktu. Periode waktu ini bisa sangat singkat,
sebagaimana sebuah dongeng anak-anakdipaparkan. Bisa pula sangat panjang,
seperti dalam beberapa novel dan epik. "Kehidupan kita terbenam dalam berbagai
naratif. Setiap hari kita berenang dalam lautan kisah dan dongeng ... mulai dari
hari-hari paling awai sampai pada saat kematian kita."

Oleh karena itu, Michael de Certeau (1984; dalam James Watson dan
Anne Hill. 2000)^®, menghubungkan naratif ini dengan artikulasi eksistensi manusia
sebagai hewan sosial dan komunai. Segala pemaknaan keberadaan manusia
itu didefinisikan oleh kisah-kisah.

Pada tingkat denotasi, naratif memberitahukan apa yang menimpa
seseorang dan dalam kondisi apa. Pada level konotatif. naratif membawa khaiayak
ke dalam wilayah signifikansi pemaknaan tertentu; apa sesungguhnya kisah
ini? Ini terkait dengan narasi dari kisah-kisah berita maupun fiksi. Berita sendiri
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diklasilikasi sebagai sebuah genre, yaitu:sebuah mode naratif yang (pada sebagian
besarnya) berkompromi dengan seperangkat aturan-aturan tertentu.

Contoh

"Naratif menoiong pembaca untuk merasakan dan melihat langsung bagaimana
hubungan perbedaan ras t8rjadi,"jelas Gerald Boyd (2000), ketika melaporkan
kehidupan race di Amerika lewat tulisan berjudul "Exploring Relationships Across
Racial Lines. Narrative was the vehicle selected for this reporting journey", di
jurnai Neuman Report. Boyd menjabat Deputy Managing Editor6an News pada
The New York Times.

Pellputan inl menghabiskan waktu tahunan, melibatkan tiga lusinan reporter,
editor, dan juru foto. Laporannya dimuat ke dalam lima betas pemberitaan serial,

selama enam minggu. Mereka menarasikan gambaran silaturahmi orang-orang
yang berbeda ras. Orang-orang yang hidup sebagai orang kulit hitam dan kulil
putih; orang-orang yang memiliki ras Cuban-American. Mexican-American,
Dominican-Ameiican, dan Asian-American, orang-orang yang lemah dan miskin;
orang-orang yang menjadi birokrat, tentara, dan bahkan wartawan. Mereka adalah
orang-orang Amerika yang hidup setiap harinya dalam perbedaan ras. Walau
mereka tidakmerasakannya, namun pengalaman kesehariannyajarang diliput
media.

Fokus awal Boyd cs iaiah hubungan {relationship). Mereka mencari dimensi-
dimensi baai. Tidak terjebak dengan ulasan-ulasan rasisme di soal kesejahteraan,
pendidikan, kebrutalan, dan kriminal. "Kami menginginkan sesuatu yang berbeda."

Mereka ingin pembaca memutuskan sendiri apa yang dharapkannya.
Bagaimana seharusnya pemerintah mengatur hubungan antar ras ini. Bagaimana
attitudes merangsek orang-orang karena berbeda latar belakang, pengalaman,
pendapatan, tekanan, ketakutan, dan keluarga.

"Untuk melaporkan hat itu, butuh kerja keras!", seru Boyd ketika menuliskan
pengalamannya kembali dalam Exploring Relationships Across Racial Lines.
Mereka harus bertemu dengan orang-orang yang tepat dalam situasi yang tepat,
yang mau menuturkan hidup dan pemikirannya kepada wartawan (yang dengan
cermat mencatatnya). Orang-orang itu berarti ada di mana-mana, dan menyangkut
jutaan orang, yang mau menyerahkan kisah pribadinya begitu saja kepada
wartawan.

Berbagai kemungkinan ditelusuri. Campuran berbagai situasi, yang
menyengat kisah perbedaaan ras, dieksplorasi. Kelembagaan gereja, militer,
sekolah, dan polisi di-ubeg-ubeg. Hubungan orang kelas alas (secara ekonomi)
dengan kelas bawah diamati. Bagaimana pengaruh media dan dunia bisnis?
Bagaimana dampaknya dalam kisah keseharian di wilayah pedusunan alau di
sekolah-sekolah black college.

Akses menjadi langkah awal menuju "proses" (liputan). Sesudah berbulan-
bulan Catalan tidak dibuka, mereka kadang harus membuka kembali "memo"
saat sebuah "akses" membuka pintu. Mereka harus kembali menilai ulasan dan
kesimpulan yang telah dibuat. Mereka harus kembali meneliti kerangka dan
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draf-draf awal liputan.
"Apa yang teiah ditaporkan kisah ini tentang ras?" Mereka kerap mengulang

pertanyaan Itu. "Kami juga menolong pemahaman wartawan akan nuansa-nuansa
yang tidak adil," cetus Boyd. Seperti menyebut bodoh kepada orang Hitam,
yang berpendidlkan tinggi, dibandingkan rekan kerjanya yang kulit Putih. Atau,
menerangkan sebutan sampah rasial kepada imigran kutit Hitam, sebagai sebuah
penghinaan.

Mereka juga mesti memahami ketidaklengkapan sebuah reportase.
Mengapa polisi mencurigai kulit Hitam Cuban-American? Mengapa kawannya,
kulit Putih Cuban-American, marah-marah? Seorang black Cubandistop polisi,
dengan moncong senjata mengarah ke muka, setiba nya di Miami; seorang
white Cuban dirampok kulit Hitam ketika mengantarkan makanan di Liberty City.
Semua itu harus punya rincian asal mula fakta yang jelas dan komprehenslf.
Bukan cuma peristiwa kriminal, yang ditangkap sepotong-sepotong, dan
dilaporkan begitu saja.

Soal-soal begitu amat mudah menyulut api. Bukan hanya ketika dibaca
khalayak melainkan juga di intern tim liputan Boyd cs. Sedari awal, tim mereka
memang disusun demikian rupa. Mereka pungut? editors, dengan susunan: 4
white dan 3 blaclc, 16 reporter, yang terdiri dari; 4 black, 2 Hispanic. 1 Native
American, dan 9 white; lalu 14fotografer, dalam pembagian: 2 black, 3 Hispanic,
dan 9 white. Tim gratis diplmpin oleh orang Asian-American. "Perbedaan itu jadi
kekuatan kami, tapi juga menjadi proses belajar kami bagaimana memahami
ras itu". Pertentangan internal yang terjadi selama peliputan sengaja dipasang,
sebagai kontrol bagi pelaporan yang akan disuguhkan. Masyarakal jadi mendapat
pemberitaan yang lulus "quality control" mutu news story-nya.

Maka itu, model editing yang dipakai bukan sekadar berdasar "benar dan
salah" akan tapi lebih tertuju kepada proses keterbukaan {honesty^. "Kami terus-
menerus membicarakan apa yang telah didapat, berusaha mencari pemahaman
yang terbaik pada apa yang hendak dilaporkan dan apa yang ada di sekiranya".
Meski, untuk itu, mereka sering mengalami bentrok pendapat, semisal antara
black editors vs black editors lainnya, reporter Hispanic vs white editors, atau
black vs white editors.

Mereka mempertentangkan seberapa jauh fokus a white cbaracfermengusai
a black character. Apakah the black character selalu mewakili rendahnya
penghasilan kulit hitam atau orang-orang dari sub-urban? Semua itu terjadi untuk
mencapai "apa dan mengapa sesuatu harus disampaikan".

Kumpulan informasi yang disampaikan secara narratives memang
kompleks. Banyak faktor mempengaruhinya. Untuk memahami pengalaman-
pengalaman terdalam dari kehidupan seorang kulit hitam, observasi dilakukan
pula terhadap perhubungan sehari-hari mereka dengan kutit putih. Bagaimana
tanggapan anggota keluarga dan kawan-kawannya. Apa yang telah didengar
dan dilihat akan dikonfirmasikan kembali. Wawancara kerap dilakukan secara
berulang-ulang. Begitu pula dengan seorang kulit putih.

Mereka sampai harus tinggal di sebuah keluarga. Ikut pergi ke dalam sebuah
pertandingan bola basket anak-anak. Bermain-main di kolam renang belakang
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mmah. ChattingbeTsama seorang anggota keluarga diruang tamu.
Melalui peliputan naratif macam itu. Boyd cs menampilkan pemberitaan

perbedaan ras yang tidak sekadar konflik atau harmonisasi. Tapi, !ebih dari itu.
Masyarakat mendapat gambaran utuh, seluk-beluk kehidupan terungkap, dan
memutuskan sendiri apa yang seharusnya disikapi. Tidak terlaiu dangkai. Apaiagi
jumud.

Upaya Boyd cs iaiah upaya membangun narasi pubiik. Suara pubiik
diangkat. Persoaian yang diketengahkan sampai ke pedusunan black college.
Kerangka iiputan sampai ke emosi-emosi civic.

Pubiik tidak diietakkan ke daiam stalementlap\ masuk ke events persoaian
keseharian mereka. Narasi storytelling-nya membuka pintu pengalaman pubiik
untuk sating mengidentifikasi daiam kohesi sosiai. Setiap rangkaian peristiwa
terdapat fakta soal-soal pubiik. Jurnaiisme menjadi forum pubiik saling
berkonstelasi.

Forum pubiik di sini disusun oleh tiap aspek pekerjaan jumaiis yang paham
dan peka dengan persoaian pubiik. "It is this process that daily re-creates In
modem society the ancient forums in which the world's earliest democracies
were formed," niiai Kovach & Rosensliei'^ Forum pubiik ini dibangun dari fakta-
fakta yang didapat berdasar "standards oftrulhfulnesd' atau "allegiance to public
interest'. Juga, membawa muatan "the broad areas ofagreement, where most of
the public resides, and where the solutions to society's problems are found."

Narasi s/oryfe/Z/np jurnaiisme menjadi narasi pubiik yang tidak terkena
sindrom tokoh-tokoh bukan siapa-siapa.
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Feature:

Mengembangkan Cerita Human Interest

Penulis feafwre memerlukan kecakapan tertentu. Dari paragraf pertama, pembaca
harus merasa seperti terbang di alur venus-flytrap, kata Sebastian Junger ketika
memberl kata pengantar buku kumpulan artikel jurnalistik terbaik The Best
American Magazine Writing 2002 (2002: xvi)V "Saat pertama saya menutis,
seorang kawan menasihati untuk membayangkan pembaca yang tengah
berselonjor di dipan menonton televisl." Penulis harus membuat kalimat pertama,
dan tiap kalimat sesudahnya, bisa mengalahkan acara televisi.

Ini berarti menulis dengan penggambaran yang hidup. Pembaca diajak
mengenali persoalan dengan enteng, mengalir, dan tidak ruwet. Tiap soal
dijelaskan melalui peristiwa. Peristiwa demi peristlwa yang menjalin kisah
memblngkai tema besar kemanusiaan.

"Dalam feature... kita bicara satu-dua manusia (bukan kemanusiaan), satu
keluarga (bukan rakyat), dan satu individu (bukan masyarakat). namun dalam
bingkai (konteks) tema yang lebih luas," tulis wartawan Farid Gaban dalam sebuah
milisjurnalistik (pantau-komunitas@yahoogroups.com.: 2003). "Satu orang tewas
adalah Iragedi, 100.000 orang tewas adalah statistik," kata Lenin. Teknikpenyajian
seperti ini mudah kita temukan dalam peristiwa dramatis (tragedl, krimlnaiitas,
dan sejenisnya). Namun, sebenarnya bisa dipakai daiam 'beat' apa saja."

Lalu Farid Gaban menjelaskan contohnya. Daiam berita ekonomi, iaporan
feature mengisahkan dampak infiasi terhadap sebuah keluarga miskin. Olahraga:
Iaporan fea/uremengisahkan atlet yang menangis di sudut ruang ganti. Soslal:
memberitakan seorang guru yang mengabdi di daerah kumuh perkotaan. Public
policy. Iaporan feafure melaporkan seorang anak yang hanyut setelah terjatuh dl
dalam lubang trotoar kota yang rusak.

Semua itu merupakan kekuatan dari tulisan feature.

Karakteristik Feature

Pada tahun 1950-an, Iaporan feature dianggap tulisan masterpiece. "Penulisannya
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dinilai mampu menggali peristiwa berita m/normenjadi berita major" tulis George
Fox Mott (1969:192-193)2.

Hal ini dikarenakan aksenluasi elemen human interest. Perlngkalnya sama
dengan sebuah berita yang menggemparkan, ulasan editorial yang tajam, atau
opini penulis yang membuat terhenyak orang banyak.

Kisah feature merupakan sebuah karya tulis jurnalistik yang unik.
Keunikannya ada di orisinalitas penulisan dan paparannya yang bersifal deskriptif.

Banyak kisah feature berisi hiburan dengan sedikit informasi. Feature
lainnya mengandalkan informasi, dengan sedikit hiburan. "Featureyang bagus
adalah yang menyampur menjadi satu kedua aspek tersebut," kata Friedlander
and Lee (hlm.2), dalam buku Feature Writing for Newspapers and fi^agazlnes.
"Kisah feature biasanya ditulis untuk tiga lujuan", menurut Mott, yaitu to entertains
(hiburan), to informs (memberitahu), dan to teaches (mengajarkan sesuatu)."

Nilai orisinal feature di antaranya terkail dengan kandungan human interest.
la menggambarkan peristiwa buruk rupa melalui dunia human interest. Pada
tulisan berita, keburukan itu menjadi tujuan. Featuretidak.

Human interest

Human interest berarti apa-apa yang terkait dengan ketertarikan dan minat orang-
seorang. Kisah-kisah human interest bisa menyangkut tentang "people" dan
"things", orang-orang dan pikirannya. Tapi, kebanyakan wartawan tahu bahwa
pengisahan tentang "orang seorang" lebih diminati khalayak ketimbang kisah-
kisah tentang "pikiran" orang. Terlebih lagi, kisah tentang orang seorang itu
lebih disukai yang bersifat "tidak biasa" dibanding yang lazim terjadi.

Singkatnya, para wartawan akan merasa mendapat durian runtuh bila
menemukan kisah orang dan sesuatu yang unusual, la langsung mengidentifikasi
pengalaman orang seorang itu ke dalam kisah-kisah kepahlawanan, petualangan,
atau kejahatan. la seolah dikaruniai ilham akan menjadi penulis sebuah kisah
/eafureyang bakal menjadi pergunjingan publik.

Akan tetapi, duduk perkara "ketidakbiasaan" orang itu bukan hal yang utama.
Pada hakikatnya, bukannya "people" atau "orang-seorang" yang diburu. Tapi,
"ketidakbiasaan" peristiwa itu yang panting. Kenapa "people"? Segala sesuatu
yang menyangkut "orang" iaiah sesuatu yang "hidup". Punya kehangatan. Memiliki
kegembiraan. Bisa dijadikan contoh bagi banyak orang lain. Berbeda dengan
"things" atau pikiran. Inl bisa seperti benda yang dingin, mati, tak bergerak.
Memahami "pikiran" orang lebih melelahkan daripada mengenali "orangnya".

Dengan kata lain, titik beratnya terietak pada peristiwa-peristiwa hidup.
Segala kejadlan yang bisa bikin orang enak dan enteng dan mertah bila
memahaminya. "Ketidakbiasaan" peristiwa merupakan bumfau penarik minat
selanjutnya. Ketidakbiasaan kisah feature, dengan demikian, bisa masuk ke
dalam kisah-kisah yang berkisah tentang kue-kue penganan ringan, seks,
kesucian, keberuntungan, tragedi, kemudaan, umur tua. atau dunia binatang.
/nferesf pembaca disentuh. Rasa manusiawi pembaca ditarik. Pembacadiajak
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terbenam dalam kisah-kisah cinta, kebencian, keingintahuan, ketakutan, humor,
atau tema-tema aneh yang "kenapa-tidak".

"Bagaimana perasaan orang tua yang anaknya menjadi orang yang keluar
masuk penjara selama sebagian besar hidupnya, bagaimana kelakuan dan pikiran
orang-orang yang daerah dan rumah tinggalnya kebanjiran," contoh Mitchell V
Charnley & Blair Charnley (1979: 298-299. 302)^ ketika menjelaskan keunikan
dan kekhasan cerita-cerita feature. "Bukan menceritakan seremonlai keberhasiian
sebuah usaha bisnis yang diselenggarakan di hotel atau tempat mewah melainkan
bagaimana pandangan orang-orang terhadap usaha dan fenomena bisnis
tersebut."

KIsah-klsah feature tidak muncul dari tempat-lempat yang berslfat formal.
Cerita Human Interest tidak terjadi di tempat-tempat yang sudah solid
kejadiannya. Kisah human interest\\6ak terdeteksi pola dan rinclan kejadiannya.

Di balaikota atau kepollsian, peristiwa demi pehstlwa terjadi dalam ritme
dan pola pemberitaan tertentu. Reporter kepollsian harus jeli memata-matai nilai
human interest di banyak kejadian. Kalau pun mendadak terjadi peristiwa human
interest, ini berarti bonus. "Something always to be sought, but not always present',
alasan Mitchell & Blair Charnley. Jadi. berita human interest\a\ah catatan berbagai
peristiwa human interest dalam situasi "kemanusiaan" yang melibatkan berbagai
orang di dalam peristiwa tersebut.

Kisah human interest feature menjadi hidup, menjadi berwarna, ketika
khalayak diajak membayangkan detail-detail, latar kejadian, dan tindakan-tindakan
tertentu. Ini seolah membawa pembaca ke tempat kejadian, menikmati apa yang
dirasakan penulis, ikut bersedih, atau tertawa. Pembaca seolah berada di sana.

Upaya memaparkan seperti itu dilakukan dengan sangat hati-hati.
Penulisnya masuk ke dalam lubang peristiwa. la mencatat, merekam. dan
melaporkannya seperti detail-detail fotografis. Upaya ini berhubungan dengan
wawasan, pengetahuan, dan berbagai referensi si penulis sendiri. Bagaimana
pemikirannya dalam kerangka kejadian tersebut. Apa ia mengenati cara-cara
berjalan tertentu? Apa soal-soal penderitaan, soal-soal banal, dan soal-soal
kemasyarakatan lainnya itu dikenali penulis?

Di dalam kisah berita yang bersifat hard, apalagi berita yang seperti breaking
news, paparan deskriptif dihindari. Waktu pelaporan yang harus segera, ruang
pelaporan yang sempit, situasi serba dadakan yang dihadapi, membuat
pendeskripslan menjadi tidak terpikirkan. Sifat kesegeraan itu mengimplikasikan
isi berita yang hanya memuat fakta-fakta hard news. Penulis berita hanya
menghadapi subyek kisah berita dalam ukuran panjang, lebar, warna pengisahan,
dan berbagai jenis dan tipe bentuk berita, dengan sedikit perhatian pada deskripsi.

Penulis feature tidak seperti itu. la adalah penulis yang selalu
mengandalkan deskripsi. Pendeskripsiannya tetap bersandar pada standar
akurasi jurnalistik. la tetap harus memverifikasi informasi, mengakurasikan
kutipan-kutipan. "Dan be fair and precision 6a\arr\ deskripsinya," ujar Friedlander
& Lee.
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Emosi Sastra

Kekuatan human /'/iferesfdijadikan alat. Untuk itu, penults mesti peka. Penulis
mesti tahu dimana ia meletakkan emosi (bukan emosiona!) letlentu. DImana
paparan-paparan yang menysntuh ditaruh, adegan-adegan yang menarik
dirancang, deskripsi-deskripsi yang kuat disusun.

Penulis feature mencontoh karya sastra. Sebuah pikiran besar diurai ke
dalam peristiwa-peristiwa menarik.

Sastra memang dekatdengan feature. Kisah fea/uremempunyai ekspresi.
Ditulis dengan gairah. Kisah-kisah human /nferes/menyimpan simbolisme. Ada
pesan di balik deskripsi-deskripsi. Sastra memakai simbol-simbol, yang disimpan
antara lain di balik deskripsi-deskripsi human interest.

Bahasa feature ditala dengan apik. Tiap kata dan kalimat dipitih. Ringkas,
jernih, tegas, aktif, dan sebagainya. Walau bahasa feature iaiah bahasa jurnalistik,
bahasa feature mesti memikat, enakdibaca, dan perlu. Gagasan dibangun dengan
ekspresi yang harmonis keseluruhannya. Ini berarti kekuatan bahasa. Sastra
amat dengan bahasa. Memedulikan semuayang ditunlut oleh feature.

Oleh karena itu, mirip sastra, featuremembutuhkan kreatifitas. Sifat orisinal
feature butuh kreatifitas. Begilupun dalam pendeskripsian. Jika tidak, tak akan
berbuah pengisahan human /nteresf yang kuat dan cemerlang. Ini antara lain
mencirikan kemampuan menggunakan sudut pandang {the point of view) dan
gaya penulisan yang khas. Karena itulah, wartawan feature punya kharisma.
Biasanya berada di jajaran staf senior. Wartawan muda yang punya kekuatan
feature dianggap potensial. Diniiai punya talenta, kepekaan, emosi penulisan
yang baik. Liputannya diniiai punya ketekunan, kesabaran, dan kelelitian dalam
menjaring fakta.

Hubungan sastra dengan feature punya jejak yang panjang. Mott (hlm.304-
308) mencatat para sastrawan "tua" yang tumbuh di dunia jurnalisme.

Rudyard Kipling, novelis sastra dari Inggris, menulis buku Barack-Hoom
Ballads untuk surat kabar di India, Edisi pertama bukunya dirancang dan dicetak
sewaktu ia menjadi seorang reporter muda di jajaran staf redaksional surat kabar.

Stephen Crane menelurkan banyak kisah-kisah sastranya semasa ia
menjadi seorang reporter, penulis khusus, dan koresponden perang, bagi surat
kabar di New York. Kebanyakan kisahnya terbaiknya diambil dari pengalaman
kerjanyadi koran. ia diniiai sebagaisosok wartawan koranyang non konformis.
Gara meiiput dan menulisnya kerap tidak bisa dipahami redaktur.

Philip Freneau, yang oieh Mott disebut the poet of the Revolution, iaiah
orang koran di seiuruh masa penulisan terbaiknya. Banyak pulsinya tercipta dari
kejadian-kejadian aktuai yang diiaporkan korannya.

Wall Whitman, penyair alam Amerika, memiiiki hubungan intim dengan
setengah iusin terbitan koran semasa ia hidup. Puisi-puisinya banyak lahir di
antaranya dari berbagai bahan iaporan jurnalistik.

Begitupun dengan Carl Sanburg. Karya sastranya banyak muncul dari
pekerjaannya sebagai staf redaksi Chicago Daily News. Sanburg iaiah reporter
dari keias yang terbaik. "ia gampang tersentuh dengan kisah manusia biasa,
tapi ia menggunakan intelektuaiitasnya sebaik kepekaannya pada emosi," niiai
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Mott. Aktifitas Sanburg, sebagai orang koran, yang mendekatkannya dengan
kehidupan kotanya sendiri, meninggalkan jejak yang hampir memenuhi pulsi-
puisinya.

Kategori feature news

Friedtander dan Lee (hlm.7-11) memilah beberapa kategori feature. Uraiannya
tertuju pada 14 tipe newspaper feature. Tiap kategori memiliki kekuatan appeal
tertentu. Tiap kategori membangun topik-topiktertentu.

• The Bussiness Story. Kisah-kisah human interest 6\ seputar soal
bisnis. Pengisahannya biasanya melaporkan bagaimana dunia bisnis
penjualan, para pelaku bisnis, dan produk bisnis.Seorang direktur
penjualan yang sukses dibeli oleh perusahaanlain dengan harga mahal.
Kisah feature melaporkan cara kerja, konsep dan f ilosofi kerja, sampai
kehidupan masa kecil dan keluarganya.

• The Commemorative Story. Kisah-kisah human interest mengenai
perayaan, peringatan, atau nostalgia yang diupacarakan.Kehidupan
masyarakat meritualkan beberapa momen penting. Media sering
mengkhususkan laporan mengenai perayaan Tahun Baru.

• The Explanatory Story. Features yang melaporkan proses kegiatan
seperti bagaimana persiapan partai-partai politik menghadapi
pelaksanaan pemilihan umum, bagaimana sebuah stasiun radio
komersial memprogramkan acara siarannya, bagaimana perajin lokal

memproduksi barang yang berkualitas ekspor.

• The First-Person Story. Ini kisah tentang seseorang yang menuturkan
pengalamannya. Ada peristiwa personal yang ditunggu khalayak. Korban
bencana aiam nasional yang selamat, pertemuan seseorangdengan tokoh
terkenal, pengalaman bertemu dengan hal-hal gaib, adalah contohnya.

• The Historical Story. Features tentang sejarah. Tempat-tempat
bersejarah, kisah di balik peristiwa sejarah, di balik kehidupan tokoh-
tokoh sejarah, merupakan contohnya.

• The Hobbyist Story. Ini kisah-kisah tentang kegemaran yang unik dari
seseorang. Kisah-kisah kolektor barang-barang antik, tidak biasa, aneh,
biasanya dilaporkan wartawan. Misalnya, kolektor mainan kendaraan
perang yang memiliki puluhan barang di rumahnya. Seorang kakek yang
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hobinyabermain layang-layang.

• The How-To Story. Ini kisah-kisah "how to how-how", bagaimana
seseorang atau sesuatu hal memproses sebuah kegiatan.
Ketidaklazimannya misalnya diukur dari kepakaran atau keanehan
kejadiannya. Bagaimana keberhasilan seseorang mencangkok
lanaman tertenlu hingga tumbuh dan berbuah dalam waktu yang
tidakbiasa. Kisah pengacara yang selaiu memenangkan perkara.
Bagaimana penulis cerita anak-anak membuat karya fiksi yang laku jutaan

kopi dalam waktu singkat.

• The Invention Story. Kisah-kisah feature tentang penemuan-

penemuan. Misainya: Seorang peneiiti menemukan pengobatan dari
telumbuhan atau hewan-hewan atau sesuatu yang tidak terduga. Seorang
guru daerah menemukan metode pengajaran yang efektif. Seorang pelajar
menemukan rakitan teknoiogi robot.

• The Medical Story. Setiap manusia bisa sakit. Orang akan mati. Ini
merupakan kisah-kisah feature. Seorang anak memiliki tumor hingga
kepalanya membesar di luar proporsi. Sebuah rumah sakit pemerintah
menolak operasi pasiennya yang miskin. Wabah SARS menyerang rakyat
Singapura. Penolakan penderita AIDS disingkirkan masyarakat.

• The Odd-Ocupation Story. Ini menyangkut kisah-kisah pekerjaan

yang unik. Kisah pembersih jendeia luar gedung pencakar iangit yang
menempet di ketinggian puiuhan tingkat di kota-kota besar. Kisah
pekerjaan sehari-hari penggaii kubur, atau perias jenazah, atau
pembakar mayat orang yang diabukan. Kisah kepala pasukan penjinak
bom di kepolisan kota.

» The Overviev; Story. Kisah-kisah yang menguias sebuah fenomena
aktual di masyarakat. Peristiwa-peristiwa kebakaran, yang barryak
terjadi di kota saat musim kemarau, dilaporkan melalui penuturan
human interest. Khalayak diberi ulasan informasi mengenai probiema
sosiai: dalam pengisahan yang bersifat emosional, dan hai-hal yang
menyentuh rasa manusiawinya. Ulasan fenomena kebakaran menjadi
tidak kering, berisi statistik semata. Ada aparat penyidik, ada pihak
asuransi, ada korban kebakaran, dan pihak-plhak terkait lain: yang
mengemukakan pendapat, keadaan, kesulitan, penderitaan, dan solusi-
soiusi mereka.

• The Participation Story. Kisah-kisah feature ini dibuat dengan
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keterlibatan penuh dari penulis. Seorang wartawan tinggat dan hidup
berbulan-buian di wilayah konflik, mengikuti dan mengamati
pertempuran yang terjadi. Laporannya memberi detail-detail yang
jarang terungkap pemberitaan regular. Ahmad Yunus.mahaslwa

jurnalistik, meminta izin kelompok Punk di berbagai kota, untuk meliput.
la, sampai sebulanan lebih hidup dan tinggal serta mengenali kehidupan
para Punk'ers. Lalu melaporkannya dengan rincian dan amatan fakta-
fakta yang belum terungkap di sebuah majalah.

The Profile Story. Wartawan kerap men-feature-kan profil tokoh-
tokoh publikyang tengah jadi pembicaraan. Feafure "profir
menggambarkan potret diri seseorang. Bagaimana ia terllhat,
berbicara. dan berpendapat. Selain mewawancara tokohnya, penulis
profi! yang baik mengerjakan riset dan mewawancara orang-orang
yang mengenali tokoh tersebut.

The Unfamiliar Visitor Story. Kisahnya mengangkat perspektif orang-
orang yang menjadi unfamiliar visitor6\ masyarakat. Melalut perspektif
mereka, khalayak memahami sebuah peristiwa dengan lebih baik
lagi. Ketika konflik agama dan suku terjadi di wilayah timur Indonesia,
orang-orang Ambon atau Maluku {unfamiliar visitor) yang tengah
berada di Jakarta diwawancara. Tanggapan, kepedulian, dan
kehidupan mereka, dilaporkan. Ketika bom meledak di bandar udara
Roma, Italia, beberapa media mewawancara mahasiswa-mahasiswa
Arab yang tengah studl. Para mahasiswa itu {unfamiliar visitor)
memberi perspektif tertentu terhadap persoalan terorisme. Kisah-
kisah fea/ure mereka memberi bobot pemahaman tertentu bagi
khalayak.

Struktur Penuiisan Feature

Tidak seperti Piramlda Terbalik berita reguler, model pengisahan feature lebih
cair {fluid)," kata Friedlender & Lee (him.3). Kisah feature berkembang sejak
jurnalisme modern diterapkan dl Amerika, pada fase "penny press" di tahun
1830-an. Kisahnya mengadopsi struktur cerita pendek.

la terbagi ke dalam tiga bagian: awal {beginnings), tengah {middles), dan
akhir {ends). Berbeda dengan kisah berita, featureWdak mengarahkan pembaca.
Penulis feature membangun bacaan seutuh mungkin, dalam urutan yang mudah
dipahaml. Kisahnya tidak bisa dipenggal-penggal. Hanya bisa diedit dengan hatl-
hati, pada tlap bagian dan keseluruhan kisahnya, dari awal sampai akhir kisahnya.

"Kunci pembuka kisah feature ada di paragraf pertama, the lead," papar
Daniel R.Williamson (1975; 26) dalam buku Feature Writing for Newspapers*.
Leadmenjadi awal pembaca mau meneruskan bacaannya. Wartawan berusaha
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keras mengaransir kata-kata di bagian ini, agar bisa mengajak pembaca masuk
kedalam pengisahan.

Usai mengatasi lead, penulis fea/ureberhadapan dengan £)ody{iubuh berita)
dan ending (penutup). "Mengaransir materi tulisan yang dapal memaku perhatian
pembaca dengan lancar dari awal sampai akhir". Kreatifitas dan talenta penulis
berperan.

Bila diurut, struktur fea/ureterdiri dari:
1.judul

2. lead

3. body
4. ending

Sebelum membahas bagaimana struktur penulisan feature, ada baiknya
kita melihat dahulu contoh berita feature {Feature News) itu. Melaiui berita dapat
terlihat kekuatan berita human interestyang dibuat dalam struktur feature.

Contoh:Tempo. 11 September2005, RubrikNasionai

Kampung yang Hilang

Pembebasan narapidana GAM dlwamai reunlkeluarga. Laporan wartawan Tempo
mengikuti proses pembebasan dari Rumah Tahanan Jantho, Aceh Besar.

PUKUL 09.00: lima puluh deiapan ielaki bersiap menuju kebebasan.
Berpakaian rapi, bersepalu licin, dengan rambut tersisir rapi. "Sudah tampan kami,
Kak?" Abdullah, pemuda 23 tahun dengan rambut sebahu dikuncir Itu, menyapa.
Sepekan lalu mereka maslh narapidana penghuni Rumah Tahanan Jantho,
Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Rabu tengah hari, 31 Agustus, mereka sepenuhnya bebas. Amnesti dan
abolisi yang resmi diberlkan Presiden Rl Susilo Bambang Yudhoyono, sehari
sebelumnya, menghapus status narapidana makar sebagai anggota Gerakan Aceh
Merdeka (GAM). "Sekarang kami bebas mau apa saja," kata Abdullah.

Setelah bertele-tele pjdato para pejabat, Abdullah melangkah menuju pintu
yang terbuka lebar. Sebuah tas berlsi bekal hidup baru, dua setei baju, sarung,
kemeja batik, sedikit uang tunai, dua botol air mineral, serta sepasang kaus kaki
dan sepatu baru diberlkan kepada Abdullah, la juga dibekali map berisi berkas
amnesti dan salinan nota kesepahaman RIGAM. Lalu, selembar koran edisi terbaru
agar tak ketlnggalan berita mutakhlr. Semua orang kemudlan bersalaman,
berpelukan. "Selamal, semoga sukses di luar sana," kata Bakhtlar, Wakll Kepala
Rutan Jantho.

Satu demi satu mereka melewati gerbang: Husnl, AiwI, Kardiman, Ismail,
Mohammad bin Mohammad Thaib alias MIA yang anggota Biro Penerangan GAM
Aceh Besar sekaligus aktivis Sentral informasi Referendum Aceh (SIRA), Fikri, Fauzan,
Abdul Rais, Abdul Nazar, Mahyudin, dan seterusnya hingga genap 58 orang. Sanak-
famili menyambut dl seberang gerbang: kakek, nenek, bapak, mamak, istri,kakak,
adik, paman, anak, keponakan — juga pacar barangkali.
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Air mata bertumpahan. Saling peluk, cium, dan jabat tangan di berbagai
sudut hafaman Rutan Jantho. Seorang lelaki berwajah semu merah berusaha
melepaskan pelukan erat istrinya. "Malu sikitlah dllihat orang," katanya sambil tetap
merangkul sang istri.

"Anak saya in! belum lahir ketika saya ditangkap," kata Husni, 25 tahun.
Tangannya era! menggendong Azra, putra kecllnya yang berusia setahun dua bulan.
Ismail, 35 tahun. menangis sesenggukan memeluk anaknya. "Saya in! bukan GAM,"
katanya. "Saya korban fitnah orang." Menurut Ismail, ia terpaksa mengaku GAM
lantaran tak tahan siksaan dan khawatir kehilangan anak-istri.

Di sudut lain halaman Rutan Jantho, seorang ibu meiakukan upacara
paesejuk — ritual tepung tawar tradislonal. "Supaya urusan suami saya lancar,
aman, dan berkah setelah keluar dan sini," tuturnya sambil mengibaskan daun dan
bunga yang telah direndam sedikit air.

Seusai ritual paesejuk, jabat tangan, saling bertukar peluk dengan sanak-
kerabat, giliran sesama mantan narapidana GAM mengucapkan kata perpisahan.
"Jangan lupa, kita saling jaga," kata MTA kepada kawan-kawannya. "Benar, kita
masih harus waspada dan hati-hati melihat situasi lapangan," kata Aiwi, 32 tahun.

Aiwi dan kawan-kawan saat ini memang memilih bersikap waspada. "Bukan
apa-apa, beberapa kali perjanjian damai berantakan," ujarnya. Aiwi hergabung
dengan GAM sejak 1999, dan bergerilya di wilayah perbukitan Cot Kreung, Ulee
Kareng.

Tiga tahun lalu ia ditangkap dan dihukum enam bulan. Tapi, begitu bebas,
status daerah militer diterapkan unluk NAD, dan Aiwi kembali dijebloskan ke penjara
dengan hukuman dua tahun sepuluh bulan. "Padahal saat itu saya enggak ngapa-
ngapain, tidak aktif lagi di GAM."

Abdullah juga akan melihat-lihat situasi dulu. Dia lebih suka tak bepergian
terlalu jauh darl rumah begitu sampai di kampung halaman nanti. "Kami kan juga
punya atasan," katanya. "Jadi, koordinasi dululah dengan atasan dan panglima di
lapangan."

Sembari menyimak situasi, Abdullah berencana berkunjung ke tetangga dan
sanak-saudara dekat. "Saya mau minta maaf jika ada yang Kami sakiti di masa-
masa lalu," tuturnya. Sering kali, di waktu lampau, ketika dikejar-kejar TNI, Abdullah
dan kawan-kawannya menyuruk di rumah penduduk.

Bagi pemilik rumah, tentu hal itu berisiko tinggi. Biasanya tentara akan
menggerebek area yang diduga menjadi tempat persembunyian GAM. dan tahanan
(atas). Rumah Tahanan Jantho,. Rumah-rumah dibakar, penduduk dipukuli,
semuanya demi menangkap "orang gunung" — sebutan bagi anggota GAM yang
bersembunyi. Abdullah bergabung dengan Tentara Nasional Aceh, TNA, sejak usia
delapan belas.

SEPEKAN terakhir saya mendengarkan percakapan di berbagai kedai kopi dl
Banda Aceh. Ada campur aduk perasaan yang susah dilukiskan. Jamil, 30 tahun,
penduduk Kecamatan Leupung, Aceh Besar, misalnya, merasa yakin bisa
memaafkan tetangga-kawan-kerabat yang terlibat GAM. Tapi, "Bagaimana dengan
keluarga yang benar-benar pernah disakiti?" dia bertanya.

Ada ratusan keuchik (kepala desa) yang diculik, beberapa orang bahkan
ditembak dan kemudian dibakar karena menolak membayar pajak nanggroe
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(negeri) yang dipungut GAM. Tercatat pula kasus pembunuhan Rektor Universitas
Syiah Kuala, Prof Dayan Dawood, pada 2002 karena sang rektor menolak
mendukung GAM.

Tak sedikit pula penduduk yang dipukuli karena dicurigai sebagal cuak, informan
— tuduhan yang bukan mustahil hanya fitnah. "Ada lag! kawan yang pernah dislksa
habis-habisan dl gunung karena dikira tentara," kata Jamil. Hanya karena
perawakannya tinggi-besar. Sang kawan kini tiada, tersapu tsunami.

Zulkifli, 40 tahun. pemilik kedai kopi dl Simpang Surabaya, Banda Aceh, bercerita
tentang repotnya menuruti kemauan dua pihak yang bertikai, Kerepotan sederhana
biasa terjadi pada peringatan hari kemerdekaan Rl, 17 Agustus. "Pagi orang gunung
datang, minta kami tutup kedai." katanya. Slang TNI yang datang, minta kedai dibuka.
"Jadi, hari ilu kami buka-tutup berkali-kali."

SIANG terik sungguh. Pukul 13.30. Kendaraan yang dibawa sanak-kerabat untuk
mengantarkan mantan narapidana GAM pulang kampung bukan mobil mewah
mengkilap, melainkan cuma truk, pick-up bak terbuka, labi-labi (angkutan kota),
dan minibus yang sudah uzur. Ibu-lbu menyingsingkan kain, memanjat bak belakang
truk.

"Ayo pulang." Abdullah berseru.
"Kak. man ikul kami. Tengoklah kampung kami di Kedai Bing."
Ajakan bukan hanya dari Abdullah. Bingung juga hendak mengikuti yang mana.

Akhirnya saya memilih mengikuti perjalanan pulang kampung Husni dan Fikri bin
Abdul Wahid. "Kami ini kawan salu sel di penjara," kata Husni.

Kebetulan, tak satu pun kerabat menjemput Fikri. Ibunya, Zainabun, sudah
lebih dari 70 tahun. Sedangkan perjalanan Sibreh-Jantho jauh nian. Tak mudah
mencari angkutan umum. "JadI, sekarang man kita antar dia dulu," kata Husni
sambil merangkul Fikri.

Rute rombongan kami adalah Jantho-Sibreh-Ulee Kareng, Banda Aceh ~ kira-
kira 60 kilometer. Pertama kami akan menuju Desa Eu Site. Kecamatan Sibreh,
kampung halaman Fikri. Dari sana menuju Desa Pango Raya, Ulee Kareng, tempat
tinggat Husni.

Sepanjang perjalanan, Halimah, ibunda Husni, menuturkan perasaannya.
"Mamak bersyukur sekali anak saya bisa bebas," katanya. Husni adalah anak satu-
satunya pasangan Halimah dan Bustamin. "Dia minta izin ikut GAM pada tahun
1999," kata perempuan 52 tahun itu, "Waktu itu Mamak nangis-nangis meminta
Husni mundur."

Husni menyatakan dia sudah disumpah, dibaiat sebagai anggota tentara Aceh.
Sejak itu Halimah tiada putusnya memanjatkan doa untuk sang anak. "Jangan
sampai dia kenapa-kenapa. Apalagi dua kawan sekampung Husni di Ulee Kareng
sudah mat! ditembak TNI."

Lalu-llntas lancar. RImbun perbukitan Jantho diusap angin sesantai.
menenangkan matahari yang berjaga nyalang. Namun, ada ganjalan: Fikri lupa di
mana persisnya kampung halamannya! Tiga mobil rombongan kami berputar-putar
sempoyongan di sekitar Sibreh. Beberapa kali Filth dan Husni turun dari mobil,
bertanya kepada penduduk di mana gerangan Desa Eu Site.

Sudah berbilang tahun Fikni tak pernah pulang. Pemuda 26 tahun itu lebih
banyak menghabiskan hari-harinya di hulan, bukit, dan gunung-gemunung. Fikri
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tak ingat lagi kapan persisnya dia bergabung dengan Sago 26, pasukan GAM yang
bergerak di wilayah Aceh Besar. "Itu sudah lama sekali," katanya.

Seperti halnya pemuda lain yang bengabung dengan GAM, Fikri mengawalt
kariernya dengan menyedlakan kopi dan penganan ketlka prajurit GAM menggelar
rapat di kampung. Setelah "magang" beberapa lama, la kebaglan lugas piket
menjaga markas yang terselempit di kedalaman pegunungan Aceh.

Pada satu markas biasanya ada 12 personal GAM, termasuk satu petugas
dapur dan pengelola radio komunikasi. Selama tahun-tahun bergabung itu, tak
sekali pun Fikri pulang ke rumah orang tuanya di Desa Eu Site, Sibreh. "Khawatir
rumah kami digerebek TNI," katanya. "Mamak sudah tua, kasihan."

Siang itu saya menyaksikan Fikri mencium tangan kedua orang tuanya, yang
bertahun-tahun tak pernah dijumpainya. Zainabun, sang Ibu, berpesan khusyuk,
"Sekarang, hiduplah baik-baik, Nak."

Mardiyah Chamim (Jantho, Aceh Besar)

Laporan berita itu merincikan perbedaan Judul, Lead, Body, dan Penutup
bila dibanding dengan berita reguler yang disusun secara Piramida Terbalik.

Laporan ini dibagi tiga bagian. Bagian pertama. melaporkan suasana
pelepasan di rumah tahanan Jantho, Aceh Besar. Bagian kedua, liputan wartawan
Tempo, Mardiyah Chamim, di berbagai kedai kopi, di Banda Aceh. Bagian ketiga,
laporan wartawan mengikuti perjalanan pulang dua mantan napl GAM.

Di awal laporan, penulisnya mendeskripsikan suasana. la tidak melaporkan
berita terbaru. Kisah tahanan GAM yang akan dibebaskan, di sepekan-dua pekan
leblh pertengahan 2005 itu, menghias halaman dan siaran berita media Indonesia.
Penulis memlilh waktu 09.00 pagi, di saat lima puluh delapan mantan GAM
keluar dari rumah tahanan - setelah 31 Agustus 2005, mereka di-amnesti dan
abolisi.

Tapi, lewat deskripsi Chamim di awal laporannya, pembaca diajak larut
dan ikut hadir di peristlwa tersebut, seakan berada di rumah tahanan itu. Begitu
pun saat, kita membaca keadaan masyarakat Aceh, menanggapi kehadiran
mantan para GAM, di berbagai kedai kopi di Banda Aceh. Dan, ikut pedih
menyaksikan seorang lelaki Aceh 26 tahun yang tak ingat lagi di mana kampung
halamannya, di ujung laporan feature ini, karena terlalu lama hidup di hutan,
bukit, dan gunung.

Cara penuturan seperti ini membedakan laporan ini dengan berita biasa. DI
tiap bagiannya, punya kekhasan. Dari sejak judul sampai ending, ada kreatifitas
terbangun. Pembaca tidak hanya membaca suasana pelepasan di rumah tahanan,
tapi juga mendapat gambaran permasalahan GAM, pertempuran antara TNI
dengan TNA (Tentara Nasional Aceh), berikut kakek, mamak, istri, anak, dan
sanak-saudara lain yang ikut terpuruk di persoaian tersebut.

Feature memang berbeda dengan tulisan biasa.
Berikut ini dipaparkan karakteristik Judul, Lead, Body, Transisi, dan Ending

dari struktur feature, Uraiannya menggabungkan bahasan Williamson (1975:26-
52), Friedlander & Lee (1988:166-180), Roy Paul Nelson (1978:283-326), dan
buku Seandainya Saya Wartawan Tempo, (1996:34-56).
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Judul

Setiapjudul memeriukan penanganan yang cermat. Melalui judul, pembaca diajak
dan ditarik minat perhatiannya. Dalam Feature, judul tidakperlu berupa ringkasan.
Yang panting, h.arus dibuat semenarik mungkin dan dapat menggugah pembaca.
Karena itu, judul feature dibuat lebih krealit dibanding judul berita atau
arlikel biasa. Selain karena faktor subyektifitas penulisan, judul feature harus
bersitat orisinal dalam gaya dan susunan kata-katanya.

Judul featuretak mesti berkaitan dengan lead. Tidak harus ditulis
secara S-P-O-K (Subyek-Predikat-Obyek-Keterangan). Tidak harus tegas
menylratkan art!. Makna ambigu kerap dibutuhkan. Bila perlu imajlnatif, Semua
itu ditujukan untuk menggugah atensi pembaca.

Lead

Lead berguna sebagai pemancing minat dan atensi pembaca. Seliap reporter
punya kesadaran tinggi akan perlunya lead. Mereka menghindari fead tidak
bermutu dan itu-itu juga.

Lead pada feature memiliki dua tujuan, perlama, menarik pembaca untuk
mengikuti mater) tulisan. Kedua, merupakan cara melancarkan pemaparan kisah.

Untuk dua tujuan itu, /eadpun terdiri dari beberapa pilihan dengan kegunaan
masing-masing. Ada yang untuk menyentak pembaca, atau menggelitik rasa
ingin tahu pembaca, atau merojok imajinasi pembaca, atau meringkas isi feature
yang akan dibaca.

Tapi, dalam featurer, penulis punya banyak keieluasaan dalam memaparkan
atau menjelaskan yang ingin diungkap. Karena itu, dalam lead, penulis bisa
mengombinasi satu-duajenis /eadyang dianggaptepat.

Ada beberapa jenis lead.

•  Lead Ringkasan: Lead ini berisi saripati atau inti materi tulisan, yang
meringkas seluruh isi feature.

•  Lead yang Bercerita: Ini jenis lead yang suka dipakai penulis novel atau
cerpen. Di sini, penulis menciptakan sebuah suasana dan membebaskan
pembaca untuk aktif sendiri masuk ke dalam tuturan cerita.

•  Lead Deskriptif; Lead deskriptif memuat gambaran tentang peristiwa,
lempat kejadian atau tokoh kisah yang terlibat, dan lalnnya, dalam
rincian kejadian yang begitu dekat, rapat, seolah pembaca ada di sana.

• Lead Kutipan: Kutipan yang dalam dan ringkas bIsa membuat lead
menarik. Terutama bila mengutip omongan orang lerkenal.

•  Lead Pertanyaan: Lead ini menantang keingintahuan pembaca atau
memancing rasa ingin tahu.

•  Lead Menuding Langsung: Lead ini hendak berkomunikasi langsung
dengan pembaca, seperti menyisipkan kata "Anda" untuk menarik
kelerlibatan pembaca secara pribadi.
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•  Lead Penggoda: Lead ini menelusuri keingintahuan pembaca dengan
sesuatu yang absurd, tak dikenal, hal baru, dan dibawakan umumnya
secara bergurau.

•  Lead Seni/Nyentrik: Lead ini meleluasakan penulis untuk kreatif.
•  Lead Gabungan: Ini merupakan gabungan dua atau tiga lead.

Demikian beberapa jenis lead. Jenis-jenis lain tentu ada. Tiap buku panduan
kerap menampilkan temuannya masing-masing.

Body

Body kisah feature memiliki karakteristik tertentu. Setiap bagiannya bersifat
unity{sa\]r\Q menyatu), koheren (saling berhubungan), dan mengandung emphasis
{penekanan tertentu) pada tiap paragrapnya.

Ketiga hal itu meiancarkan penglsahan. Ketiganya mengarahkan tema pokok
laporan, mengemas materi penting, menjembatani perpindahan paragraf dengan
enak, mengalir, dan menjauhl kekakuan.

Peralihan/Transist

Peralihan atau translsi iaiah bagian feature yang bertugas sebagai pemberi tanda
adanya perubahan bahasan, atau penjelasan lanjutan, dalam uralan yang tengah
diungkapkan. Dalam uraian, yang demikian banyak bahan/materinya, peralihan
mengantarkan perubahan demi perubahan atau mengembangkan pokok demi
pokok pikiran.

Dengan demikian, fungsi translsi ini iaIah:

• pemberi tanda adanya peralihan bahasan ke pokok pikiran
yang baru,

• untuk menyusun pengembangan pokok pikiran dalam
perspektif yang lain.

Peralihan bisa berbentuk kata, frase, kalimat, atau paragraf. Contohnya:
"kemudian", "di dekaf, "beberapa meter dari tempat", "dalam perkembangan lain",
"menurut sudut pandang tertentu."

Dalam komposisi bentuk penulisan feature. Peralihan biasa berada setelah
bagian lead, tap! peralihan bisa juga berada di bagian sebelum penutup ketika
penulis hendak mengakhiri uraian.

Ending

Penutup merupakan bagian akhir dari struktur penulisan feature. Suatu feature
memerlukan ending. Ending menjadi penguat tulisan; disusun dengan cermat,
dan berhubungan dengan keseluruhan laporan. Penutup mendorong akhir kIsah
menjadi satu kesatuan dengan feaddan body.
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Ada beberapa jenis ending-.

• merupakan ringkasan keseluruhan bagian tulisan
• berupa klimaks seluruh kisah

. berupa "potongan-balik" {cut-back) atau "kilas balik" {flash-back) yang
mengingatkan pembaca

• penutup yang mengagetkan pembaca pada kesimpulan yang tidakterduga
• penutup tanpa penyelesaian dan terbuka
• penutup yang bersifat naratif

• penutup yang bersifat deskriptif

Semua unsur struktur feature menekankan teknik story-telling, pengisahan
cerita. Pengisah feature melukiskan gambaran peristiwa dengan kata-kata. la
mencitrakan sesuatu pada pikiran khalayak.

la menggunakan teknik penulisan jurnalistik. Tapi, dengan memanfaatkan
sekuen-sekuen peristiwa yang dibuang Plramida Terbaiik. Bagaimana sebuah
peristiwa menjadi menarik. Bagaimana kisahnya tetap informatif. Bagaimana
kisahnya menjadi enak dibaca,

Penuiis feafuremempromosikan gagasan tentang kemanusiaan kita. "All
of human suffering "serujunger^. "turn the tragicand the personaiintosomethlng
of universal valud'.'"
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Penulisan Artikel Jumalistik

Menurut MO Palapah & Atang Syam\ jumalistik itu terdiri darl dua bagian,
yaitu: news dan views. Artikel, bagi jurnalisme, iaiah views. Bukan news, atau
berita. Views iaIah segala apa yang berslfat opini. Contoh artikel v/ewsjumalistik,
iaiah: Editorial, Special Articles (Artikel-Artikei Khusus), Column (Kolom),
Features Articles (Artikel-Artikei Features).

Tiap koran atau majalah membutuhkan views.
Surat kabar Kompas, misalnya. la menyediakan halaman opini, yang terdiri

darlTajuk Rencana, Artikel-Kolom, dan Surat Pembaca. "Ketiganya berisi opini,
sekadar membedakan dengan halaman-halaman lain yang berisi berita news,"
tulis Jakob Detama, di tahun 1980-an^.

Apa tujuannya? Berbagai artikel menjadi saiuran masyarakat. Halaman
opini menjadi forum dialog. Mimbar mengkaji masalah-masalah nasional. regional
maupun mondial, yang berdimensi politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan
filsafat. Di halaman itu, Kompas hendak menjadi saiuran perbedaan pendapat
dan aspirasi masyarakat, persoalan-persoaian masyarakat.

Tapi, bukan ouma silang-sengketa khalayak yang ada. Di halaman opini,
ada juga Tajuk Rencana {editorial). Tajuk adalah opini redaksi. "Surat kabar,
sewaktu menyampalkan opini - atau stasiun radio atau teievisi melalui berbagai
feature op\r\\dan vo/ces editorial, mereka hendak menjeiaskan sesuatu kepada
masyarakat," Kata Donald L. Ferguson, & Jim Patten^.

Padahal, di abad-abad Mesin Cetak, antara opini dan fakta saling berjalin.
Banyak pamflet dan lembaran-lembaan cetak menyampaikan opini ketimbang
informasi. Begitu pun ketika koran muncul, pada abad ke-19, opini dan fakta
saling bercampur. Perubahan terjadi saat sirkulasi membesar, ada kebutuhan
akan pendidikan publik, dan permintaan informasi muiai mendesak. Para redaktur
pun mengkonsep news, membersihkannya dari opini.

Lalu, mengapa muncui halaman opini dan sebutan editorial page? "Ada
banyak faktor,"jelas DeWitt C.Reddick (1976:222). Para redaktur ingin berbagi
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pendapal dengan soal-soal kemasyarakatan. Mereka ubah pencarian berita
menjadi terbuka. Para pembuat berita dan perlstiwa-peristiwa yang menyertainya
semua diungkap. Keterbukaan in! membuat terang perbedaan opini dengan berita.
Jika infromasi itu bukan berita, mereka sebut opini. Sejak itu, dipakailah haiaman
opini. Tajuk Rencana menjadi voice of the newspaper. Tuiisan kolumnis menjadi
petunjuk. Surat Pembaca meretieksikan persoalan masyarakat. Para penuils-
artike! mengetengahkan pendapatnya mengenai satu persoaian.

Apa beda artikel jurnalistik dengan tuiisan lainnya.

Artikel jurnaiistik mengikuti kaidah jurnaiisme. Struktur tuiisannya sama dengan
feature. "Sama-sama dimulai dengan /eadyang mempertunjukkan eye-catching
tertentu," contoh Friediander & Lee (him. 65). Sama-sama menyusun "tubuh"

(tuiisan) yang mengantarkan fakta-fakta dan gagasan dengan smooth. Sama-
sama menampiikan kekuatan penuiisan.

Bedanya, artikel menampiikan karakter penuiis. Penulis artikel mendekati
subyek-bahasannya dengan subyektifitas yang tinggi. Ada sudut pandang tertentu
dipakai. Ada riset. Ada dramatik. Paragrat-paragraf disusun daiam kalimat-kaiimat,
iebih panjang dan bersifat formal. Leads-nya juga lebih panjang sebelum masuk
ke pokokuraian.

Selain itu, menurut NeisonL artikei ditujukan kepada khaiayak tertentu.

Para pembaca yang meminati hal-hai tertentu. Topik uraiannya tidak bersifat
iokai. Bukan hanya mengungkap kasus, trends, dan peristiwa tertentu. Uraiannya
tidak begitu banyak memakai kutipan-kutipan langsung, perkataan, atau pendapat
orang. Panjang uraiannya iebih banyak.

Namun, karena sama-sama produk jurnaiistik. artikel memola gaya bahasa
jurnalistik. Bahasanya. menurut Rosihan Anwar (1979:1-15), dalam buku Bahasa
Jurnaiistik indonesia dan Komposisi, mesti iancar. jelas, iugas, sederhana, padat,
singkat, dan menarik. Namun, dengan tetap mengikuti bahasa baku, kaidah
bahasa, ejaan benar, dan kosa-katadinamis.

Poia penuiisan jurnaiisme yang lain diikuti. Kebutuhan pembaca didekati.
Suasana penulisannya seperti berada di ruang pemberitaan. Dibayang-bayangi
berbagai peristiwa berita: hukum yang lemah, seorang direktur bank diganti,
sebuah pesawat penumpang jatuh, stock markef turun, jumlah penderita AIDS
meningkat, wabah SARS menyerang lagi. Berbagai berita berseiiweran iewat
radio dan televisi. Tapi, pembaca tetap mencarl keterangannya Iewat koran dan
majalah.

"Pembaca bukan membaca for what akan tetapi for why," nilai Donald
Murray". Mereka ingin tahu whatisn't6ar\ what may be. Atau. whatifdan what
come, what's he orshe really like. Darl semua itu: what does it mean to me? Apa

artinya bagi saya?
Reporter menyampaikan informasi. Penulis membawanya ke dalam

pemaknaan. Kemampuan penuiis membuat segala materi tuiisannya seolah
bergerak dan berbicara; dalam menetapkan adegan, membubuhkan actiondan
inaction, memasukkan konteks, membuka motif dan impiikasinya, membawa
masa lalu dan masa kinidan masa depan ke daiam satu bahasansecarajernih,
memukau.-tepat, dan hidup.
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Semua itu dibuat seperti dalam suasana ruang pemberitaan. Dimana tiap
orang siap mengritik orang yang salah menjelaskan sesuatu tapi tiada cacat di
bagian lain tulisannya. Ini adalah proses menulis yang terbuka. Proses menulis
yang mampu menjelaskan apa yang salah sama seperti apa yang betul. Terus
mengumpulkan penemuan-penemuan bagaimana menulis dengan balk.

"Pembaca membutuhkan penulis yang mampu menampakkan,
menjelaskan, menghibur, mengajak dan, darl semuanya, mengartikulasikan
perasaan dan pemikiran pembaca," jelas Murray.

Berikut ini contoh artikel jurnalistik yang ditulis Bondan Winarno, seorang
penulis artikel jurnalistik yang kuat. Materinya menuturkan pengataman dan
amatannya ketika memotret Kota Bandung. T ulisan ini merupakan tulisan dalam
jenis travelling.

Artikelnya disusun, sejak kalimat pertama, secara gurih, enakdibaca, dan
kuat. Kita serasa ikut berjalan-jalan menyusuri pengalaman Bondan dalam
menikmati penganan-penganan khas di kota Bandung. Yang dibahasnya, bukan
saja, soai santapan hidangan tapi juga sejarah, kultur, dan suasana dari sebuah
masyarakat di sebuah kota.

KOMPAS, Minggu, 02 Desember 2001

Jaiansutra

Nostalgia Bandung

Oleh; Bondan Winarno

Ketika masih kecil, saya diajak Ayah ke Bandung dan menginap di Hotel
Trio di Jalan Gardujati. Waktu sarapan pagi, Ayah memesankan nasi tim
ayam untuksaya. Itulah momenfo/truth yang tidakpernah akan saya lupakan.
Saya belum pernah makan nasi tim ayam sebelumnya, dan porsi pertama
yang saya makan pagi itu sungguh teramat mengesankan. Hingga kini, saya
selalu membandingkan semua nasi tim ayam dengan porsi pertama itu.
Mungkin Anda tidak akan mempercayai saya, tetapi hingga sekarang saya
tidak pernah menemukan nasi tim ayam seperti yang saya makan pada
tahun 1962 itu di Hotel Trio Bandung. Bahkan dua kali saya sengaja kemball
ke Hotel Trio untuk mencoba mengulang sensasi itu. Dan gagal.

Tetapi. sejak 1969, saya menemukan substitusi yang hingga sekarang masih
menjadi kegemaran saya. Tempatnya juga di Bandung, di sebuah warung
kecil di Jalan Kejaksaan, dekat Jalan Braga. Seingat saya, darl dulu depot
"Raos" itu selalu dicat dengan warna hijau, dan belum pernah berubah bentuk
bangunannya. "Raos" tidak hanya menjual nasi tim ayam, tetapi juga terkenal
karena mie bakso dan bakso tahunya. Setiap kali ke Bandung, saya past!
mampir ke "Raos" untuk makan nasi tim ayam.

Tidak jauh dari "Raos", masih di Jalan Kejaksaan, ada sebuah warung mie
yang sama keciinya, bernama "Mie Rica". Warung ini juga terkenal bagi warga
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Bandung, lerutama karena mienya buatan sendiri.
Tempat-tempat makan dan cuci-mata di sekitar Braga saya kenali dengan

baik karena pada 1969 saya mengikuti pendidikan di Sekolah Para {penerjun
payung) di Lanud Sulaiman, Margahayu, Bandung. Setiap Sabtu sore, kami
diizinkan keluar barak untuk pesiar.'Warga Bandung ketika itu rata-rata tahu
bahwa orang-orang yang memakai seragam hljau militer tanpa tanda pangkat
adalah siswa sekolah para dan komando. Ada yang dari Margahayu (TNI AU),
ada yang dari Balujajar (TNI AD).

Jalan Braga adalah episenlrum gegar Bandung. Tempat untuk dilihat dan
melihai (a place to see and to be seen). Bukan hanya dulu, telapi juga sekarang.
Kami makan angin di sana sambil cud mata memandangi mojang-mojang
Bandung yang geulis. Sekaligus mengharap ada mojang geulis yang
memandangi kami. Kebetulan di Braga banyak tempat-tempat makan atau
minum di teras restoran, sehingga kila bisa duduk sambil menlkmati
pemandangan orang yang lalu-lalang. Dulu ada juga seorang pemain kecapi
tuna netra yang sangat popular, selalu mengamen di salah satu sudut Jalan
Braga.
Bag! siswa pendidikan militer yang berdult, tempat-tempat nongkrong yang

populer di Braga pada waktu itu adalah restoran es krim "Baltic", di dekat
perempatan Naripan. Restoran itu kini sudah tidak ada lag), sekaiipun di
bekas tempat itu sekarang ada toko kue bernama "Kenari" yang tidak
mempunyai taulan sejarah. Seingat saya, dulu bila berjalan-jalan sepanjang
Braga ini teroium bau lezat kue-kue yang baru dipanggang. Salah satu favorit
saya yang lain di Jalan Braga adalah restoran "Braga Permai". Restoran ini
sudah ada di tempat yang sama sejak tahun 1930. Awalnya bernama "Maison
Bogerijen". Hingga sekarang saya masih selalu singgah ke "Braga Permai"
untuk makan pancake yang tipis mirip crepe, dengan berbagai jenis buah.

"Bailie" dan "Braga Permai" punya ciri yang hampir mirip, yaifu
disediakannya kursi-kursi dan meja di empsran depan • mirip kedai teras
yang banyak terdapat di Eropa. Tidak jauh dari "Baltic" ada sebuah toko
rot! yang dikenal dengan nama "Met Snoephuis" (sejak tahun 1929).
Sekarang tempat ini bernama "Sumber Hidangan" untuk meneruskan
singkatan SH dart nama aslinya. Seorang mahasiswa ITB penggemar
kolom "Jalansulra" ini menglrim e-mail untuk mengatakan bahwa la paling
suka es krim rasa maraschino (cherry) di "Sumber Hidangan". Es krim
"Sumber Hidangan", sejak masa "Snoephuis" dulu memang merupakan
bikinan sendiri. Kue-kuenya (pastries) juga terkenal. Yang terkenal dari
dulu antara lain adalah saucijzenbrood dan bokkepootjes.

Di Jalan Tamblong, masih termasuk dalam kawasan "segitiga Braga"
ada sebuah restoran bistik yang dulu cukup terkenal. "Steakhouse Rasa",
begitu namanya dulu, kalau saya tidak salah ingat. Pemiliknya adalah seorang
perempuan Sunda cantik yang menikah dengan laki-laki kulil putlh.
Restorannya terdapat di dalam sebuah rumah-toko model Belanda • jauh
menjorok ke dalam dari bagian depannya. Para tamu harus menunggu lama
untuk makanan yang dipesan. Untungnya di situ ada buku-buku tamu yang
sudah ditandatangani dan dibubuhi komentar ratusan tamu yang sudah
datang sebelumnya. Makan di "Rasa" - pada waktu itu - selalu merupakan
kenangan eksklusif yang menyenangkan.
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Sekarang tempat itu sudah diubah total menjadi bakery merangkap cafe.
Kits bisa beli berbagai kue lezat atau duduk di situ sambil makan atau sekadar
minum es krim, Menunya tidak sebatas steak atau spaghetti seperti di masa
lampau, tetapi sudah diperluas mencakup berbagai hidangan Indonesia
lainnya, Laksanya cukup enak di sana. Es krim Coconut Royale juga bofeh
dicoba.

Agak jauh dari Braga, di terusan Jaian Aceh, dekat Masjid Balaikota, ada
sebuah bangunan art deco dengan tulisan Bandoengsche Melk Centrale
(Pusat Susu Bandung) yang sudah berdiri sejak tahun 1930. Sekarang BMC
menjadi resto nostalgia dengan dekor artistik bagi sebagian orang yang
masih mengingatnya.

Sekitar pertengahan tahun 1980-an di Bandung hadir sebuah warung
Sunda bernama "Ponyo". Warung ini begitu populer, sehingga dalam waktu
relatif singkat mempunyai berbagai cabang. Keistimewaannya, pada waktu
itu. adalah gorengan empal, ikan mas, tahu, tempe, jerohan, dan Iain-Iain
yang segera disajikan bersama nasi pulen yang mengepul hangat. Saya
selalu menyukai konsep makan seperti Itu, sehingga kita tidak bingung
memilih. Biasanya, dalam situasi seperti itu, seperti makan di warung
Padang, saya selalu makan melebihi porsi biasa.

Tetapi, lima tahun yang lalu saya datang ke "Ponyo". dan ternyata cara
penyajiannya sudah berubah. Kita harus memesan dulu lauk yang kita ingini.
Sekalipun rasanya mungkin masih sama, tetapi suasana yang seperti dulu
sudah lenyap. Sejak saat itu saya tidak pernah kembali lagi ke "Ponyo".
Sekarang, banyak warung-warung nasi timbel ala Sunda bertebaran dl
Bandung, di antaranya "Saung Kabayan". Tidak satu pun menyamai konsep
"Ponyo" di masa lalu yang masih tetap saya rindukan.

"Ponyo" hanyalah satu contoh betapa cepat daur hidup beberapa restoran
di Bandung. Pada pertengahan tahun 1980-an. ada sebuah restoran steak
bernama "Tizi's" di daerah Dago (Jaian Kidang Pananjung) yang sangat
populer di kalangan anak muda. 'Tizi's" terkenal karena saus bistiknya yang
khas. Sekarang, restoran itu masih ada, tetapi tidak sepopuler dulu lagi.
Begitu juga beberapa cafe serupa yang bermunculan pada kurun waktu yang
sama ketika itu. seperti "Glosis" di Ciumbuleuit, dan "Venezia" di Sukajadi.

Sekarang, banyak sekali cafe baru bermunculan di Bandung. Banyak
pula yang sekaligus merupakan galeri. Pematung Nyoman Nuarta, misalnya,
juga membuka cafe di bengkel kerjanya. Di daerah Dago ada "Galista Cafe"
dan "Dago Tea House". Di Bukit Pakar ada "McNzie" yang artsy. Yang paling
hot sekarang adalah The Peak dan Kampung Daun, keduanya terletak
berdekatan di puncak bukit di Desa Karyawangi. antara Bandung dan
Lembang.

Ke Bandung, euy!

Dalam tulisan Bondan ini, pembaca dilayani. Penulis menampakkan dan
menjelaskan gambaran sebuah kota. Penulis menghibur dan mengajak pembaca
untuk pergi "Ke Bandung, euyi". Penulis mengartikulasikan perasaan dan
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pemikiran pembacatentang sebuah traveling ke sebuah Rota.
Bondan mendekati subyek-bahasannya dengan subyektifitas yang tinggi.

la memakai sudut pandang penulis "Jalan Sutra", sebuah trayek petualangan di
masa lalu, yang menggambarkan berbagai aroma penganan di sudut-sudut sebuah
kota, la melakukan amatan berdasar riset. la menciptakan dramatisasi kisah
sebuah kota yang dikenaiinya sejak kanak-kanak. Susunan paragraf, kalimat,
dan pllihan kata-katanya memang informal. Namun, dengan tetap membawakan
wibawa seorang yang tahu betui harga seorang penulis: campuran intensitas
pengetahuan dan intelektualitas pengamat. Di hadapannya, pembaca siap
menggugat kecerobohan, cacat, atau ketololan penulis. Dengan kata lain, ada
format keseriusan penulis yang tidak mau diledek sok tahu atau pembual. Ada
kesantunan formal penulis memprofeslonalitas-kan kedudukannya.

Bondan membuat "Nostalgia Bandung", sebuah benda mati, menjadi
sesuatu yang hangat, menyenangkan, enak dinikmati, dan berwibawa.
Contohnya:

Sekltar pertengahan tahun 1980-an di Bandung hadir sebuah warung Sunda
bernama "Ponyo". Warung Ini begitu popular, sahingga dalam waktu relatif
singkat mempunyai berbagai cabang. Keistimewaannya, pada waktu itu, adalah
gorengan empal, ikan mas, tahu, tampa, jarohan, dan Iain-Iain yang segera
disajikan bersama nasi pulen yang mengapul hangat.

Sebuah warung menjadi punya daya human interest, daya pikat emotif.
Khalayak tersentuh oleh deskripsi tentang sekian makanan yang membuat air
liur ingin menetes. Orang yang membacanya tidak mendapati imaji warung
sebagai bangunan, atau bisnis warung makanan dengan angka-angka bursa
saham, atau jenis-jenis makanan di buku menu. Pembaca diajak bertemu dengan
sajian "nasi pulen yang mengepul hangaf yang minta dipertahankan bila hendak
menjaga bisnis restoran tegakdi depan pesaing-pesaingnya.

Konstruksi Artikel

Artikel jurnalistik mengikuti "ruang & waktu" pelaporan jurnallsme. Gaya dan isi
artikel jurnalistik memiliki kecepatan yang sama dengan berita. Punya kepadatan
yang sama. Artikel ditulis sepersis di ruang pemberitaan: kata-katanya, kalimat-
kalimat, dan paragraf-paragrafnya harus ringkas dan jelas.

Bedanya hanya di model. Artikel jurnalistik tidak memakai Piramida Terbaiik.
Tidak mengurutkan yang penting di atas, yang kurang penting di bawah. Artikel
bisa menggunakan ragam pilihan.

"Ruang" jurnalisme dibatasi halaman-halaman cetak. Tulisan tidak bisa
berpanjang-panjang. Setiap kata dan kalimat disusun ringkas, padat, dan efektif.
"Waktu" jurnalisme hanya memberi batas waktu sehari atau seminggu atau
sebulan. Ada batas aktualitas. Harus terkait dengan tema pembicaraan orang
ramai. Mesti sesuai dengan kebutuhan redaksi menghitung keingintahuan, minat,
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dan keinginan aktual masyarakat.
Hal itu berarti batas waktu "soal" yang diangkat penulis. Soal-soal

kemasyarakatan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan berbeda-beda. Hari ini soal
korupsi, hari esok menyangkut moral polltisi. Minggu ini membicarakan terorisme,
minggu depan soal gaya hidup selebritls. Bulan ini soal para pecandu Narkoba
(narkotik dan obat terlarang), bulan depan membahas wabah SARS.

Untuk Itu, artikel mesti dikemas. Uraiannya diatur. Setelah memllih topik
aktual yang menarik, berbagai bahannya disusun kembali. Dari putuhan catatan
{notes), sekian wawancara atau sekian obrolan dengan orang-orang yang dianggap
perlu, sejumlah brosur, beberapa laporan. dan sekian bahan lainnya: semuanya
harus dijadikan satu. Semuanya mesti dicampur menjadi kisah yang menarik
dan mengandung leadyang kuat.

Outline, atau kerangkanya, bisa mengikuti struktur pengisahan feature.
"Metode pengisahan {storytelling) feature yang sering digunakan," menurut
Friedlander & Lee^ "iaiah Kronologis, least-to-most-important, Masalah dan SolusI,
Katalog, Repetitif, dan Kombinasi."

KronologI iaIah struktur penulisan yang hendak memudahkan pemahaman
pembaca. Penulis dengan sederhana menyampaikan kisahnya dari "permulaan
ke akhir". Penulis menggerakkan kisahnya "di dalam waktu", memakai flashback,
dan meneruskannya berdasar urutan waktu, flash-fonvard.

The least-to-most-important {dan yang kurang keyang paling penting) merupakan
kebalikan dari Piramida Terbalik berita. Ini seperti penyampaian seorang guru.
Sepersis guru mengajarkan huruf alfabet kepada murid-murid sebelum mereka
belajar membaca tulisan-tulisan pendek. Sepersis orang menulis pembuatan
kapal. Dimulai dengan adanya pesanan, kemudian memproses pembuatannya,
yang begitu rumit dalam menjelaskan hal seperti konstruksi dan pengecekan
kerangka airframe-nya. Pengerangkaan struktur ini memang seperti kronologis,
memaparkan perkembangan dari hal yang sederhana ke yang kompleks.

Masalah dan SolusI {Problem and Solution) iaIah struktur yang umum dipakai.
Misalnya, penulis yang menyampaikan soal birokasi yang bengkak dan lamban
kerjanya. Penulis memulai dengan permasalahan. la menggambarkan isu-isu
persoalannya. la lalu memaparkan jawaban demi jawaban sampai ke jawaban
utamanya. Seringkali strukturnya dimulai dengan satu-dua anekdot yang
menggambarkan permasalahan, baru kemudian bergerak ke solusi dari
persoalan.

Struktur Katalog {Catalog), intinya iatah membuat list, urutan, yang menyangkut
orang, tempat, atau berbagai kejadian. Semua itu diklasifikasi, dan dijelaskan
masing-masingnya. Contohnya, tutisan perjalanan. Berbagai orang, tempat dan
kejadian, selama kunjungan, diklasifikasi, dan dijelaskan.

Struktur Repetitif iaIah kerangkan yang mengulang-ulang topik artikel dengan
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berbagai penekanan yang berbeda. Misalnya, penulis yang menjelaskan sebuah
konsep. Di awal, ia sudah menyodorkan konsep yang hendak dijelaskan. Bagian
selanjutnya, penulis menyebut-nyebut konsep tersebut dengan berbagai uraian.
Konsep tersebut terus disebut-sebut, jadi pokok uraian, tap! dengan penekanan
yang berbeda.

Strukturterakhir iaiah Kombinasl. Ini model penglsahan yang sering dipakai.
Kerangkanya menggabungkan beberapa struktur sebelumnya. Penulis
mengkreasikan gambaran permasalahan dengan berbagai cara (struktur-struktur
kisah). Penulis menggabungkan struktur Masalah & Solusi dengan Kronologis
ketika memaparkan polltisi busuk di saat menjelang pemitihan umum.
Permasalahan diangkat, di awal, tentang gejala politisi busuk. la lalu membuat
kronologi berbagai perlstiwa politisi busuk dari sejak awal runtuhnya Orde Baru.
Di akhirtullsan, ia memberi pemecahan yang mencegah berkembangbiaknya
politisi busuk.

Dengan demikian, dalam kenyataannya, artikel jurnalistik tidak memola
struktur dengan kaku. "Dalam sebuah artikel, sering ditemui, kita mendapati
penjetasan yang bergerak dari narasi ke deskripsi ke teori ke statistik ke kutipan
- dan kembali ke naratif," jelas Nelson (1978:194-95). Tiap model (struktur)
penulisan menyediakan keleluasaan pada penulis.

Terlepas dari itu, setiap artikel jurnalistik memerikan beberapa unsur.

Beberapa unsur ini terdiri dari: pernyataan ringkas {summary statement), yang
berisi pesan utama {main message), dan detil-detil penjelasan 5 W H {Who,
Why, When, What, Where, dan How), yang dijelaskan melalui supporting
information (informasi dukungan) yang terdiri dari: latar belakang {background),
berbagai fakta dan perlstiwa {facts and events), dan jalan penyelesaian {outcome).

Artikel-artlkel jurnalistik bisa dibikin secara pendek (a short ietter), ataupun
panjang dan kompleks {longer, complexlettei).

Setelah kIta mempelajari hal-hal yang bersifat teknis, berikut ini akan
dipaparkan dua jenis artikel jurnalistik, yakni Kolom dan Tajuk Rencana, yang
biasa menghiasi halaman-halaman media cetak.

Kolom

Apa ids utama di batik sebuah tuiisan kolom? Dari mana datangnya para
kolumnis?

Pada tahun 1980-an, Kolumnis Mahbub Djunaedi (1996: 218 - 220) menulls
tentang Kolumnis^. Mahbub memaparkan apa itu pekerjaan koiumnis - yang di
tahun 1980-an keberadaannya belum mendapat tempat layak.

Tiap KIR punya baris "pekerjaan" yang mesti diisi. Seorang DIrjen akan
dengan mantap mengisinya karena yakin betui tiap orang mafhum belaka
mahluk apakah dirjen itu. Seorang makeiar pun sekarang ini tidak usah
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kikuk mencanlumkan profesinya, karena dunia makelar pun sudah sah jadi
penunjang pembangunan seperti halnya juga komisioner. Sekarang, apa
yang harus diisi seorang penganggur yang banyak sekali jumlahnya di negeri
ini? Demi harga dirl dan demi supaya tidak dicurigai, muslahil seorang
penganggur mengisi apa adanya dalam KTP. Karena jenis pekerjaan mesti
jelas tercanlum, maka apa yang mesti ditulis oleh penganggur yang tidak
punya pekerjaan?

Biasanya mereka isi dengan perkataan "swasta" atau "wiraswasta". Saya
berani bertaruh. tidak ada penganggur yang berterus terang menulis apa
adanya. Selain demi harga diri dan demi jangan dicurigai, juga mereka
menghindar dari mengakui penganggur itu karena merasa kurang enak
kepada pihak pemerintah, takut dianggap menyindlr. Mengapa menyindir?
Karena bunyi pasal 27 UUD berbunyi "Tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Jika seorang
penganggur mengaku terus terang keberadaannya, apa itu bukannya bisa
dianggap menyindir. seakan-akan pemerintah sudah tidak mampu
menyediakan pekerjaan yang layak?

Hal serupa juga dialami oleh para pengemis. Jika pemerintah berpegang
teguh secara murni dan konsekuen pada bunyi pasal 34 UUD yang berbunyi
"Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" maka tidak
mungkin bergelombang-gelombang pengemis masuk kota. Anehnya, ada
kotamadya yang mengancam akan merazia dan menangkap pengemis.
Apakah memang pantas dipersoalkan kenapa sampal melalaikan pasal 34
UUD itu hingga berdasar Pancasila ini bila orang diperbolehkan sekaya-
kayanya, tapi para fakir miskin malahan diuber-uber?

Pekerjaan dirjen orang tahu. Begitu juga makelar atau komisioner. Bahkan,
profesi dukun pun orang paham. Tapi, protest "kolumnis" masih asing dan
belum banyak yang makium. Jika saya mencantumkan perkataan "kolumnis"
sebagai jenis pekerjaan, banyak orang bertanya-tanya binatang apa sih
kolumnis itu? Kolumnis itu bagian pekerjaan malam apa siang? Bahkan
ada yang bertanya, apa beda antara kolumnis dengan komunis? Tentu beda.
Komunis itu sudah musnah sedangkan kolumnis itu masih ada, setidaknya

sampai hari ini. Perkara besok akan lenyap juga, nantilah kita lihat saja.

Apa yang ditulis kolumnis itu memang fakta? Bisa fakta dan bisa juga bukan
fakta. Sebab, jika semua fakta mesti ditulis secara terbuka dan apa adanya,
dalam tempo tiga hari dunia ini akan terbolak-balik. Bahwa koran mesti
menyiarkan yang faktual, itu benar. Tapi tidak semua fakta layak disiarkan.
Sebab. apa jadinya jika semua fakta disiarkan oleh koran? Apa jadinya jika

korupsi mulai teri hingga kakap dibeberkan apa adanya?

Saya punya contoh, bagaimana seorang kolumnis menulis bukan atas dasar
fakta, melainkan imajinasinya yang diharapkan bisa ditarik manfaatnya oleh
pembaca. Misalnya kolumnis Ayip Rosidi yang sudah bertahun-tahun
bermukim di Jepang. Dalam Kompas terbitan 6 Juni 1986, ia menurunkan
tutisan berjuduf Sendok. Garpu dan Iain-Iain. Tulisan itu menyebut ihwal
makanan, cara makannya, apa pakai sendok apa pakai sumpit, apakah itu
makanan Jepang atau Barat.

Sebagai seorang yang kenal baik Ayip Rosidi, saya tahu persis ia sama
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sekali bukan gastronom, bukan pakar makan memakan, bahkan mirip pun
tidak. la bukan tukang makan. melainkan lukang telan apa saja yang lewat di
depan hidung. Bagaimana mungkin seorang awam makanan seperti Ayip
berani menulis artikel ihwal makanan, kalau bukan semata-mata atas

dorongan Imajinasinya? Bagaimana mungkin seorang yang tidak bisa
membedakan mana kroket dan mana combro mampu menulis soal
makanan? Ini sama saja anehnya dengan orarg asal Indihiang yang berdiam
di kaki Gunung Galunggung bicara soal taman laut dan rahasia samudra.

Saya punya kisah pribadi yang mendukung pendapat saya. Pada lahun 1982
saya mampir di Kyoto naik kerata api, Aylp Rosidi persis menunggu di pintu
gerbong. Sesudah bersalam-salaman sebagalmana layaknya, sesudah
tanya ihwal masing-masing dan bertanya ihwal Tanah Air yang saat itu
menjelang saat pemllu, Ayip pun berbaik hati menawarkan apa saya mau
makan siang, dan makanan apa yang saya sukai.

Saya bilang, memang saya belum makan, dan makan apa pun jadllah.
Sukiyaki boleh, steak Kobe pun jadi, pokcknya asal cepat. Maka Ayip pun
mengajak berjalan kaki masuk keluar lorong, ada barangkall satu jam
sehlngga bukan saja perut makan lapar, tapi kaki pun sudah kaku. DI dalam
hati saya berpikir, kok kota semacam Kyoto yang cukup besar itu, susah
betui cari restoran?

Sesudah kaki tidak kuat lagi melangkah, tahulah saya bahwa Ayip sebetulnya
tidak tahu persis, di mana letak restoran yang menjual makanan saya sebut
itu, bahkan Ayip malahan tidak bisa baca hurup Kanji, tentu saja ia tidak bisa
membedakan mana restoran dan mana toko potret.

Sesudah tidak sanggup lagi meneruskan perjalanan, saya pun pasrah dan
mengusulkan supaya makan makanan apa saja yang tampak cleh mata.
Maka, kami pun menghampiri depot penjual hamburger, makanan yang bisa
ditemui siapa saja dengan mudah, baik oleh nenek-nenek maupun orang
buta.

KOMPAS, 17 Juli 1988

Tulisan ini mengiiustrasikan kondisi penulis kolom di jaman Orde Baru.
Bukan hanya pekerjaan kolumnis yang dipaparkannya, berbagai situasi

dan keadaan waWu itu juga disiratkan. Dunia pejabat dan penganggur. misalnya.
Para penggangur tak mau mengaku penganggur "karena merasa kurang enak
kepada pihak pemerintah, takut dianggap menyindir". Hal serupa juga dialami
oleh para pengemis.

Bag! Indonesia, Mahbub Djunaldi dikenal sebagai aktivis politik, pers, dan
budaya.

Humor ialah alat Mahbub. Di jaman Orde Baru, ia mengajak pembaca
berkelana dengan menggunakan bahasa pers yang dikerangkeng negara. la
memakai gaya bahasa Melayu Pasar dalam menyampaikan kritikan dan
ulasannya. Bahasa tersebut membuat sentilan kolomnya menjadi segar, enteng,
dan penuh humor.
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Dua Arti Kolom

Kolom, menurut Kurniawan Djunaedhie^ adalah lajur pada surat kabar atau
majalah. Bisa juga berarti tulisan dalam penerbitan pers yang menyoroti suatu
masalah tertentu dengan gaya bahasa bebas, bersifat subyektif, biasanya satiris
dan komis mengenai politik, ekonomi, politik, dan Iain-Iain. Penulisnya disebut
kolumnis."

Dsngan d©mlklan, ada dua arti kolom. Kolom sebagai lajur dan kolom
sebagai sebuah jenis tulisan.

Sebagai lajur, akan Anda temukan saat membolak-batik halaman surat
kabar dan majalah. Anda akan menatap berbagai lajur. Tiap lajur membagi halaman
koran atau majalah dengan berbagai berita. Ada yang membaglnya melalui garis-
garis tipis, ada yang memakal batas spasi, ada juga yang tidak sama sekali
memakai pembatas. Berbagai garis atau pembatas itu dinamakan kolom.

Dalam kaitan pembatasan tersebut, kolom memang berfungsi membagi
huruf demi huruf yang menyusun kata demi kata, kalimat demi kalimat, dan
paragraf demi paragraf di halaman berita yang tengah Anda baca.

Sebagai tulisan, akan Anda temukan sekotak pembatas (bergarls atau
tidak) yang berisi teks artikel ketika membuka halaman demi halaman surat
kabar dan majalah. Nama penulisnya tercantum. Biasanya dibumbui foto wajah
si penulis. Ada juga yang diberi llustrasi gambar pignet atau karikatur. Ilustrasi
in! memaknai isi tulisan.

Pada koran atau majalah berita Indonesia, nama-nama yang tercantum
biasanya melibatkan orang-orang seperti M.A.W. Brower atau Mahbub Djunaidi,
Yakob Soemardjo, EmhaAinun Nadjib, Jalaluddin Rakhmat, Bondan Winarno,
Wimar Witoelar, Ariel Heryanto, Umar Kayam, Harry Rusli, Hawe Setiawan,
Zaim Saidi, Atang Ruswita, dan seterusnya.

Pada dekade selanjutnya, menurut Andreas Harsono®, muncul nama-nama
kolumnis yang meraih Joseph Pulitzer diantaranya iaiah Thomas Friedman, E.R.
Shipp {Daily News) dan Ellen McNamara {Boston Globe), serta Paul G\Qo{{Wall
StreetJournaf) dan Maureeen Dowd {New York Times). Thomas Friedman, di
The New York Times, menulis antara lain masalah Timur Tengah dalam kolom
berjudul "Foreign Affairs." Di dalam tulisannya, Friedman kerap memakai kata
"saya" dan "Anda". E.R. Shipp, dari Daily News, banyak menulis tentang masalah
orang Amerika keturunan Afrika. Shipp memanfaatkan latar belakangnya sebagai
orang Amerika keturunan Afrika yang besar di Selatan, dimana jejak-jejak
perbudakan membekas di wiiayah inl. Isu "affirmative actiorf banyak dilontarkan
Shipp. Selain menjadi kolumnis, Shipp mengajardi Columbia Graduate School
of Journalism - sekolah jurnalisme terkemuka di New York. Ellen McNamara, di
Boston Globe, juga sama. McNamara iaIah Amerikanis keturunan Irlandia, yang
tinggal di Boston, New England, tempat kaum terpelajar Amerika banyak tinggal.
McNamara melanjutkan orang-orang yang tinggal di sana, dalam hal menentang
perbudakan.

Para kolumnis ini adalah orang-orang yang merespons berbagai peristiwa
aktual di masyarakat. Pada bahasan ini, kita membahas kolom sebagai tulisan
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dan bagaimana penulisnya menghidupkan tulisannya. Kolumnis Mahbub Djunaedi
menjadi acuan. Mahbub adalah kolumnis yang kuat dl Indonesia.

Artikel Personal

Tulisan kolom berslfat personal. 'Tuilsan kolom merupakan tullsan yang amat
extensive expression," tulis Mott dalam Columns And Columnists'^. Gaya ;
tulisannya mengandung art. Kolumnis menulis dalam gaya yang amat individual.
Penggunaan byline, nama penulis, menjadi trade name. Nama penulisnya amat
berpengaruh. Tidak ada produk jurnalisme yang melebihinya di soal personal
appeal, yang sifat otoritatifnya lebih berpengaruh. Atau melebihi konlribusinya
dalam mendiseminasi news dan views untuk tugas to inform, to influence, dan
fo entertain.

Sebagai editorial personal atau esai, kolom mengekspresikan keyakinan
atau kebenaran penulis. Kolumnis mengulas hal-hal aktual. Ulasannya bersifat
faktual. Ulasannya menyentuh berbagai bidang: komentalor berita (news
commentators), analis politikal {political analysts), esais diskusif {discussive
essayrsfs), penulis olah raga (sport writers), komentator advis (advice
commentators).

Berbagai posisi itu dimulai sejak awal gerak jurnalisme Amerika.
Tampaknya, hal itu ditawarkan pertama kali oleh maklumat kolumnis James
Franklin's di New-England Courant (1721)," asumsi Mott. Franklin's sungguh-
sungguh menglnglnkan pembaca menyukal tulisannya dari waktu ke waktu dengan
ulasan pendeknyayang Sepotong, Serius, Sarkastik, Menggelikan, dan berbagai
Kelucuan lain. Saudara mudanya, Benyamin Franklin's, yang menulis untuk
Couranf lalu pindah ke Pennsylvania Gazette, adalah pencetus berbagai metode
dari model kolumnis selanjutnya.

Artikel kolom menjadi bagian jurnalisme modern Amerika. Artikel kolom
hadir di halaman depan, halaman opini, atau halaman olahraga. Ada berbagai
tujuan yang dilayani artikel kolom.

Kolom melayani keintiman yang diinglnkan pembaca. Artikel kolom
menjawab kebutuhan hubungan intim, berdekat-dekat, antara koran atau majalah
dengan pembaca. Dunlaindustri membangunwilayah yang bersifat/mpersona/, - - '
antar orang saling tidak mengenal. Tiap orang hanya mempunyai sedikit rekan.
Artikel kolom di sebuah koran membuka forum pertemuan yang bersifat personal.
Keberhasilan sebuah kolom diindikasikan dengan preferensi publik untuk
membangun kontak langsung dengan individu lainnya.

Kolom melayani minat pembaca. Humor iaiah atatnya. Pembaca
membutuhkan bacaan yang perlu dan enak dibaca. Selain isi, ilustrasi atau
anekdot dipakai kolom untuk itu. Soal berat menjadi enteng dibacanya.

Kolom melayani a serious purpose penulis. Para kolumnis berita, politik,
budaya, atau olah raga itu memang orang serius. Mereka dianggap ahli atau
pakardibldangnya. Merekabukansekadarmenghibur. Sekadarmengritik. Mereka
memaparkan sludinya. Mereka membuka pintu ruang publik, mempersilahkan

■ 'S,
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khalayak masuk ke kamar-kamar wacana yang tidak diketahui publik. Mereka
menghidangkan penganan intelektual. Penganannya berisi berbagai fakta,
pandangan, serta etik dan moral masyarakat.

Pembaca ingin segera mendapatkan jawaban darl masalah yang tengah
terjadi di masyarakat. Berbagai kasus membutuhkan penulis opini yang serius
mencari, meriset, dan mengeksplorasikan penjelasannya.

Untuk itu dibutuhkan kecakapan menulis.
Kolumnts mesti mempunyai ketajaman melihat celah persoalan,

ketangkasan menganalisis dan mensintesiskan permasalahan, dan kemampuan
menjelaskan secara luas dan mendalam. Orisinalitas, kreatif, dan iluslratif
lalah kecakapannya.

Pada konteks itulah mengapa di AS, kolumnis Walter Lippman menunjukkan
kedalaman dan kepiawalan pemikirannya melalul prosa-prosanya yang impresif.
Dalam kategori humor, Art Buchwald dengan gaya satirnya telah mengangkat
berbagai peristiwa berita atau fenomena kultural yang aktual melalui kolom-koiom
pendeknya yang menyengat.

Kecakapan Kolumnis

Mahbub DjunaidI itu tangkas meramu ide ke dalam seluruh tuiisan, menurut
eseis Goenawan Mohammad^°- ketika memberi "pengantar" buku kumpulan
kolom Mahbub (1986: v). Terutama bag! konsumsi media cetak yang hendak
menarik minat pembaca secara "pendek". Mahbub pandai membuat mutu sebuah
prosa yang balk: di mana "ide tidak membebani gaya dan gaya yang tidak
menyebai dari ide".

Dengan kata lain, pembaca tidak harus berkerut kening ketika memahami
bahasan filsafat yang angker dan kering. la melenakan perasaan pembaca pada
titik human interest, rasa manusiawi, yang bersahaja itu tanpa meninggalkan
sodokan panting dan bernasnya pikiran yang diapungkan.

Ketika membahas Kode Etik Jurnalistik, Mahbub Djunaidi dengan gamblang,
tanpa rasa gundah. menjelaskan kegunaannya melalui bahasa yang tidak terduga
pembaca (bahkan masyarakat pers) kala itu. la dengan ringkas menyimpulkan
kegunaan kode etik jurnalistik, dengan kallmat: "untuk mencegah kemungkinan
saling teror antara pers, pemerintah, dan masyarakat." Pandangan ini tentu saja
menyentuh prinsip-prinsip penting hubungan pers, pemerintah, dan masyarakat
- yang di zaman Orde Baru begitu retoris dipuja-puji. Berbagai pengamat dan
para pakar begitu banyak mengupas, dengan bahasa gagah dan penuh wibawa
akademis. Namun, oleh Mahbub, pemaparan menjadi unik, menarik, dan tetap
penting.

Mari simak cara menjelaskannya.

"Atas dorongan hawa nafsu tirani, tak sukar bagi suatu pemerintahan
melampiaskan terornya kepada pers, semacam sport politik untuk menguji
kekuasaan. Juga masyarakat yang kehilangan akal sehat, ibarat orang
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kesetanan, bisa saja mendatangi kantor redaksi dan menumbangkan semua
meja kursi, bahkan menginjak batang lehar pemimpin redaksinya sekalipun.
Di samping itu, tentu saja pers pun sewaktu-waktu, kapan saja dia mau,
bisa melancarkan teror yang bisa membuat masyarakat atau pemerintah
menjadi selengah gila. Dengan satu sabelan kalimal, kegegeran yang tak
masuk akal pun bisa saja ditimbulkan, mengapa lidak?" (daiam Christianto
Wibisono, peny.. 1978: 54-55).

Sepakat atau tidak, lewat gaya ungkapan seperti itu, kita diajaknya untuk
jeii menyimak agenda setting masyarakat — dari perspektif yang kerap tak
terperkirakan pemuncuian sentiian kritiknya. Dan memang di silulah letak sebuah
koiom berfungsi.

Dari kekuatan itu, kolumnis menyuluhi pembaca pers yang bingung
menyikapi soal-soal aktuai kemasyarakatan. Di tengah berita koran, majalah.
teievisi & radio mengguyur terus referensi kita tanpa kasih sinyal di mana isu, di
managosip, di mana seiebaran gelap: Sebuah Kolomjadi penunjuk.

Pengaruh Sastra
Menurut Mahbub, ada hubungan kolumnis dengan sastra di Budaya Djaya (Mel
1974, no 72).

"Kerjaan ini (kolumnis, pen.) rupanya akan iebih baik apabila diaduk dengan
anasir yang terdapat di daiam penuiisan sastra, paling sedikit daiam hal
pemiiihan tema dan gaya bahasa," katanya. Jurnaiistik berkisar pada soal
penyajian fakta dan opini, Sastra mengera! eiemen-eiemen fundamental
seperti watak, plot, tema, dan gaya. Paduan penuiisan jurnaiistik dengan
penuiisan iilerer menghasiikan tuiisan yang unik.

Dengan kata lain, bag! Mahbub Djunaidi, jurnaiistik perlu sastra sebagai
penunjang.

"Orang bukan saja perlu fakta, meiainkan perlu indah," nilainya. 'Wartawan
bukan sekadar perlu mengerti 'seni reporting' meiainkan juga pelaporan yang
artistik, waiau yang dituiisnya perihal sidang Dewan Stabiiisasi Ekonomi".

Pada argumen tersebut, tersirat kepekaan seorang kolumnis pada latar
kuitur masyarakatnya. la seolah mencari bentukan seorang mime daiam
penuiisan, metalui jaring-jaring bahasa pers. Daiam penjelajahannya, la
menemukan keieluasaan kerja kreatif penuiisan sastra mewadahi ekpresi
jurnaiistik.

Kapasitas kolumnis ditentukan daiam mengangkat soai. la memiiiki banyak
akai. Artikei kolom, yang membawahkan opini sebagai jalur pelaporan, dipakai
daiam kesadaran seorang jurnalis: yang tahu betui di mana letak pembaca akan
tersentuh.

Tapi bukan berarti ia tidak bisa membedakan mana konsumsi sastra mana
konsumsi pers. "Bukan berarti saya tukang pindah-berpindah profesi, seperti
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orang yang musim hujan jual bandrek dan musim panas jual es cendol
tegas Mahbub. ***

Tajuk Rencana

Padatanggal 20 Mei 1911, E.W.Scripps" (dalam Rivers et.all. 1994:8) menulis
surat kepada editorsurat kabar barunya, Paul C.Edwards.

Yth. Saudara Edwards,

Kami akan menerbitkan sebuah surat kabar baru dan diharapkan Anda
menjadi editornya.

Saya sarankan Anda untuk memutai jabatan Anda sebagai editor, hanya
dengan satu tujuan yaitu melayani kelompok orang yang membayar setiap
sen setiap hari untuk surat kabar Anda. Bersikaplah jujur dan perhatian yang
kurang balk dari kelompok bisnis.

Saya tidak menyarankan Anda menjadi seorang hakim universal dan
penengah berbagai masalah dl kota Anda karena hal itu akan sia-sia. KIta
berdua berada dalam alam demokrasi yang terlkat oleh aturan mayoritas.
Sebagai seorang editor, Anda harus selalu mendengar keinginan
masyarakat.

.... upaya Anda adalah meyakinkan mereka terhadap cara berpikir Anda.

.... Anda harus menghilangkan seluruh kesombongan kelompok Anda ...
dan harus dapat dan senang menjadi salah seorang dalam jajaran massa
yang vulgar.... merasakan penderitaan mereka dan membantu usaha mereka.

Seperti kebanyakan orang, Anda mungkin termasuk orang takut atau malu
terhadap sesuatu, tetapl apakah Anda penakut atau bukan Anda harus terllhat
beranl. Anda perlu keberanian untuk mendirikan surat kabar yang lebih
darlpada orang lain. Saya yakin keberanian lebih penting daripada
kecerdasan atau kejujuran dalam menerbitkan surat kabar.

.... Kebanyakan orang takut mengarahkan kebenaran, kepaslian, dan seluruh
kebenaran kepada orang lain atau masyarakat, karena mereka betum siap
memperlahankan kejujuran.

Surat ini ditulis Scripps, sebagai penerblt surat kabar, agar Edwards tidak
perlu khawatir dengan pandangan para pemilik saham, pemasang ikian, dan
berbagai pihak lain yang mencurigainya.

Surat ini menunjukkan peran editorial di sebuah koran. Para penulisnya
bukanlah bekerja untuk diri sendirl. la mewakili surat kabar, majalah, stasiun
televisi atau radio, atau situs berita. Berbagai kebijakan, instruksi, amanat kerap
membebaninya. Para penerbit surat kabar atau majalah, manajer umum stasiun
radio atau televisi. bahkan dewan komisaris atau dewan direktur di belakang
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media, di antaranya, menjadi bayang-bayang "isi"tulisannya.
Berdasar hai itu, Rivers dan kawan-kawan mendefinislkan editorial sebagai

piklran sebuah instltusi opini publik, yang menyajikan fakta dan opini yang
menafsirkan berita-berita yang panting dan mempengaruhi pendapat umum.

'The editorial as the expression of the papers conscience courage and
conviction, "kata Yoseph Pulitzer. Editorial merupakan ekspresi dari keteguhan
dan keyakinan surat kabar. Tajuk rencana memaparkan opini pemilik atau
manajemen media ihwal seal yang jadi perhatian publik.

Contoh "Tajuk"

Editorial Media Indonesia

Edisi: Jumat, 13 Desember 2002

Melihat Aceh dari Titik No!

PERJANJIAN damai antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan

Aceh Merdeka dipuji setinggi langit sebagai keberanian pengorbanan yang
dahsyat. Dipuji karena ada kemauan dari dua pihak yang saling membantai
dengan kebencian yang membara untuk menghentikan pembantaian.

Tetapi, sekarang perjanjian damai itu mengalamt degradasi apresiasi dari
kalangan orang-orang yang mengaku pintar dl negeri ini. Ada mantan pejabat
yang pesimistis. Karena, menurut pejabat yang kini memimpin patlai politik
itu, ada kepentingan mafia ganja Aceh yang tidak ingin perdamaian tumbuh
di wilayah paling barat Nusantara itu.

Lalu, muncul lagi gugatan baru dari kalangan yang mengaku jagoan hak
asasi manusia. Menurut mereka perdamaian yang diteken di Jenewa itu
adalah kegagalan besar karena tidak mengatur tentang hak asasi manusia.
Intinya, menurut para pembela HAM. harus ada yang diseret ke pengadilan
karena kekejaman masa lalu terhadap kemanusiaan di Aceh. Pro dan kontra
pun bermunculan.

Hak asasi manusia adalah penling. Tetapi, jauh lebih pentfng adalah
keputusan untuk menghentikan pertumpahan darah di Aceh saat ini juga.
Karena itu perjanjian damai yang diteken di Jenewa harus dilihat sebagai
prestasi dan kesadaran terhadap hak asasi manusia juga.

Untuk menjawab apakah pelanggaran hak asasi manusia di Aceh yang telah
berlangsung selama dua setengah dasawarsa perlu diproses sebagai
kejahatan atau tidak, harus dipahami betui satu pertanyaan dasar. Yaitu,
untuk apa GAM dan pemerintah Republik Indonesia sepakat berdamai?
Apakah ini perdamaian akal-akalan, atau sebuah ketuiusan untuk tidak iagi
bermusuhan?

Perdamaian antara GAM dan pemerintah Republik Indonesia adalah sebuah
keputusan agung. Agung karena ada ketuiusan untuk memaafkan dan,
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terlebih dari itu, ada ketulusan untuk melupakan masa lalu. Tanpa itu,
perdamaian dalam konteks apa saja kehilangan makna.

Karena itu, perdamaian di Aceh yang tulus adalah perdamaian yang harus
disemangati oleh kerelaan untuk menutup masa lalu. Ini, tentu, memerlukan
keberanian para pemimpin GAM, keberanlan para pemimpin Republik,
keberanian para pemimpin TNI, keberanian parajagoan HAM, dan keberanian
kita semua.

Lalu. bagaimanakah kita harus melihat Iragedi kemanusiaan yang amat
memilukan di Aceh? Tidak lain dan tidak bukan dengan pengakuan bersalah.
TNI harus mengaku bersalah, GAM harus mengaku bersalah, pemerintah
harus mengaku bersalah. Pengakuan itu menjadi dasar bagi komitmen
rehabilitasi sosial, sekaligus menjadi dasar juga untuk menutup seluruh
kenangan pahit di masa lalu.

Sebuah tragedi kemanusiaan tidak pernah selesai bila selalu direkapitulasi.
Adalah hak bangsa Indonesia untuk mengatakan tidak terhadap pertanyaan
dan tuntutan HAM dalam kasus Aceh. Harus muncul tokoh GAM yang
memelopori perdamaian yang tulus. Harus muncul juga tokoh yang sama
dari kalangan pemerintah dan TNI.

Hanya dengan keberanian dan ketulusan menutup masa lalu rapat-rapat
perdamaian di Aceh bisa dimulai saat ini. Jadi, marilah kita membangun
perdamaian di Aceh dari nol kilometer. Itu artinya harus ada kemauan kolektif
untuk melupakan seluruh kekejaman dan kekelaman masa lalu di Aceh.

Editorial ini dibuat meialul diskusi. Redaksi editorial Media Indonesia memlliki
mekanisme pembuatan tajuk. Pertemuan dilakukan di jajaran pucuk redaksional,
para anggota Dewan Redaksi Media Indonesia atau para penulis editorial Media
Indonesia. Mereka melakukan pertemuan rutin untuk membahas isu-isu aktual
yang terjadi, balk pada skaia nasional, maupun global.

Lewat editorial ini, redaksi Media Indonesia ingin memperlihatkan "ruang
privaf Media Indonesia. "Editorial merupakan sikap, cerminan dari visi dan misi
institusi yang bersangkutan", menurut Saur Hutabarat^^ Untuk itu, walau tidak
harus turun langsung mengamati ke lapangan, mereka memantau "informasi-
informasi yang ada, untuk kemudian didiskusikan dan membuahkan sikap media
tadi."

Daiam editorial ini, contohnya - yang dibuat untuk menyikapi rencana
penerapan darurat militer di Nanggroe Aceh Darussalam oleh pemerintah Rl.
"Media Indonesia secara tegas bersikap bahwa Aceh tidak boleh keluar dari
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia", tegas Saur. "Media Indonesia,
tidak pernah sepakat dengan model penyelesaian melalui jalan kekerasan seperti
yang dilakukan pemerintah. Media indonesia melalui editorialnya terus-menerus
menggembar-gemborkan upaya dialog, untuk penyelesaian masalah ini. Berkaca
pada pemberlakuan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer beberapa waktu silam,
terbukti tidak efektif. Kekerasan sebagai soiusi yang dipilih oleh pemerintahan
Orde Baru, tidak menyelesaikan masalah."

Kenapa? "Rakyat Aceh bukanlah orang lain bagi bangsa ini, melainkan
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saudara yang sangat berjasa dalam perjuangan kemerdekaan mempertahankan
kedaulatan Republik Indonesia dari keserakahan kaum imperialis Belanda,"
alasannya. "Namun, yang perlu dipertanyakan adalah, sudahkah pemerintah
berlaku adil terhadap rakyat Aceh? Perlakuan pemerintah seiama inl dirasakan
rakyat Aceh sangat tidak adil, terutama ketimpangan pembangunan yang
dititikberatkan di pusat pemerintahan, sedangkan rakyat Aceh sendiri harus
hidup dalam keterbelakangan. Dari situ, timbullah kekecewaan terhadap
pemerintah pusat yang terakumulasi, sehingga melahirkan gerakan-gerakan
perlawanan."

Tujuan editorial ini: "untuk mempengaruhi persepsi publik pada tataran
kognitif. agar tidak semena-mena menyikapi permasaiahan Aceh.... Media
Indonesia optimis, hanya melalui jalan dialog dengan kepala dingin, permasaiahan
ini bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya."

Bentuk perdamaian seperti apa yang dikehendaki editorial Media
Indonesia?

"Jalan damai itu bisa bermacam-macam. Misalnya: dengan cara keberanian
pemerintah untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang dilakukan terhadap
rakyat. Pemerintah harus berani bersikap adil terhadap rakyat Aceh dengan
tidak menjadlkan mereka hanya sebagal sapi perahan. Pembangunan harus
diusahakan seimbang dengan sumbangan yang dihasilkan oleh Tanah Rencong.

"Intinya, di antara kedua belah pihak harus ditumbuhkan trust atau
kepercayaan satu sama lain. Tanpa kepercayaan yang bisa dibangun dengan
baik, perdamaian di atas kertas {keputusan poiitik) hanya omong kosong belaka.
Kedua belah pihak harus sama-sama konsekuen dengan apa yang teiah disepakati
bersama.

"Tidak hanya pemerintah pusat yang bisa meiakukan koreksi ke daerah,
sebaliknya pemerintah pusat pun harus mau menerima kritikan dan saran
konstruktif. Yang datang dari rakyat Aceh."

Apa sebenarnya tajuk rencana itu
Istilah editorial, selain sebagai artikel yang ditulis secara khusus, kerap merujuk
pada halaman-halaman editorial koran atau majalah, yang mencakup kartun
editorial, kolom, dan surat pembaca^^ Namun, dalam bahasan ini, editorial tertuju
pada tulisan tajuk rancana yang ditulis khusus oleh redaksi koran atau majalah.

Tajuk rencana, menurut Maman Suherman^'' (1993), dulu dikena! dengan
nama Induk Karangan, dari bahasa Belanda "Hoofdartiket'. Dalam bahasa Inggris
dikenal dengan nama "Leader". KinI biasa disebut editorial, atau disingkat dengan
tajuk.

Suherman lalu mengajukan beberapa unsur penting dalam tajuk rencana.

Fakta. Fakta menjadi faktor penting. Berdasar fakta, berbagai opini tajuk rencana
dibuat. Gambaran permasaiahan dideskripsikan, dan dicarikan atau diusulkan
jalan keluarnya. Tanpa landasan fakta, pendapat (opini) sebuah media akan

66



Penulisan Artikei Jurnalistik

dinilai sebagai fitnah. Yang rugi bukan hanya pihak yang difitnah oieh sebuah
tajuk, tapi, media si pembuat tajuk Itu akan rugi, kehilangan kredibiiitas
profesionalismenya.

Interpretasi. Interpretasi menjadi proses panting lain. Menurut Kamus
Komunikasi, susunan Onong U.Effendy (1989:189), interpretasi adalah proses
memadukan kegiatan memahami suatu fenomena dengan kegiatan
mengungkapkan, menerangkan, dan menerjemahkannya menjadi suatu pesan
yang siap untuk dikomunikasikan kepada orang lain.

Opini. OpinI di sini merupakan pernyataan media terhadap persoalan yang tengah
dibahasnya. Melalui pernyataan-pernyataannya. sikap sebuah media terlihat.
Masyarakat paham.

Ketiga unsur tersebut dapat dllihat dalam contoh Tajuk Rencana berikut
ini:

KOMPAS, Sabtu, 24 Januari 2004

TAJUK RENCANA

Vonis "Koran Tempo" dan Pergulatan
Kemerdekaan Pars

BERITA Koran Tempo edisi 6 Februarl 2003 kita baca berulang
kali. Berita Itu berkepala "Gubernur Afi Mazi Bantah Tommy
Winata Buka Usaha Judi". Ada semacam sub judulnya berbunyi —
'Tommy yang datang saat pelantikan All Mazi dikabarkan sudah
membeli lahan di Kendari, yang dekat dengan Pulau Hari dan
Pulau Bokori".

Kenapa kita baca berulang kali berita tertanggal 6 Februari 2003 itu? Karena berita
itulah, Koran Tempo kemudian diadukan ke pengadilan oieh Tommy Winata, yang
merasa dicemarkan nama balknya oieh pemberitaan tersebut. Dalam sidang tanggal
20 Januari 2004 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, majells hakim menjatuhkan
putusan, menjatuhkan vonis.

Menurut putusan itu. Koran Tempo divonis membayar ganti rugi satu juta dollar AS
kepada pengadu, Tommy Winata. Koran Tempo juga diwajibkan mengumumkan
permintaan maaf kepada penggugat di 8 koran, 6 majalah, dan 12 stasiun televisi,
termasuk stasiun televisi internasional.

SEKALI lagi, kita baca berkali-kali secara seksama berita 6 Februari termasuk sub
judul. Dari Edy Tansil sampai Zarima. Bisa diberikan catatan tersendirl kepada
pemberitaan, kaitan kiri-kanan, dan gayanya.

Fakta
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Namun, juga dengan calatan itu, kita berpendapal vonis terhadap Koran Tempo kita
nilai lidak pada tempatnya. Penyelesaian yang wajar dan proporsional menurul
pendapat kita adalah pemberian hak jawab kepada pengadu yang merasa
dicemarkan nama baiknya.

Bahkan, sebenarnya banlahan itu sudah dilakukan oleh
keterangan Gubernur Ali Mazi mesklpun dalam pemberitaan
itu juga termuat semacam bantahan dan tuduhan. Dan sekali —
lagi, kita berpendapat penyeiesaian yang benar, baik, dan
proporsionai adalah permintaan hak jawab.

PENDAPAT kita disertai mawas diri bagi kami. masyarakat media. Bahwa bekerja di
media bukaniah pekerjaan yang mudah, apalagi asal-asalan dan sembrono. Tidak
cukup iagi media hanya akural dalam mengutip informasi dari narasumber, tetapi
juga harus mampu meiakukan verifikasi terhadap fakta yang diperoleh.

Di tengah kesadaran masyarakat media untuk lerus memperbaiki kekurangan yang
masih ada. vonis majeiis hakim terhadap Koran Tempo itu terus lerang membuat
hali media was-was perlhai nasib kebebasan pers.

Kebebasan pers, kami, masyarakat media, yang mengasuhnya. Akan tetapi, seperti
halnya demokrasi, kemanusiaan, dan keadiian sosiai, persoaian-persoalan besat
itu adalah persoalan kita bersama, Kita bersama pula yang bertugas memeiiharanya.

Namun, seperti halnya terhadap demokrasi, penegakan hukum, dan keadiian sosiai,
memeiihara kebebasan pers meiiputi juga memberikan masukan dan koreksi
kepada media. Ya benar, tetapi dengan cara yang tepat, benar, adll, dan proporsional.
Janganiah koreksi terhadap media diiakukan dengan mematikan media itu sendiri.
Karena, di tengah kekurangan dan keiemahannya, media mempunyai peran yang
tidak kedi daiam proses demokrasi, proses penyebaran informasi untuk membuat
masyarakat iebih terbuka pikirannya dan lebih merdeka.

Sekaii iagi, dengan catatan dan pengertian, hal-ihwai yang diharapkan media dari
pihak-pihak lain juga diharapkan oleh pihak-pihak iain itu dari media. Ataukah
pandangan itu salah karena kita masing-masing akan iebih suka mencari faenarnya
sendiri-sendiri.

TIDAK jarang media dihinggapi frustrasi dalam meiaksanakan tugasnya. Bukankah
kita berada daiam suasana, anggapan, perasaan, dan kondisi tatkaia segaia
sesuatu amburadui, berputar-putar daiam kondisi buruk berkepanjangan.

Ambiiiah soai korupsi dan koiusi. Hampir semua pihak sepakat berteriak, keadaan
kita tidak bertambah baik, tetapi bertambah buruk. Berbagai pelaku negaiif dinilai
lebih nekat, iebih tidak peduii.

Memang, karena berlaku demokrasi yang menjamin dan berinteraksi dengan
kebebasan, lewat berbagai forum, termasuk forum media, orang bisa berteriak
bebas. Namun, ketika teriak bebas Itu tidak atau beium juga menghasiikan
perbaikan, munculiah kekecewaan. Macam-macam ekspresi dan cara dikemukakan.
Di antaranya, teriak lebih keras dl jalanan, di pariemen, di berbagai forum dan aksi,
serta dengan sendirinya juga iewat media massa.

LEBiH bebas, iebih keras tuiisan, unjuk rasa, dan beragam aksinya. Namun, juga
semakin keras reaksi dan tanggapannya. Semakin dicari keiemahan pers dan
media daiam pemberitaan dan liputannya. Tidak lagi iangsung dengan aksi massa
mendatangi kantor media, tetapi iewat pengadilan.

Demikianiah dalam proses seperti kita iukiskan itu, kecuaii tempat menjaluhkan
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keputusan termasuk hukuman. pengadilan bukankah juga tidak bisa melepaskan
diri dari tugas dan komitmen semua lembaga yang lain, iaiah tempat dan forum
berlangsungnya pula pendidikan. Bukan perlama-tama apalagi hanya tempat
penghukuman, tetapi juga pendidikan.

Bahkan. masuk akal jika pengadilan pun dalam melaksanakan tugas yudikatifnya
memahami undang-undang, peraturan, dan perangkat yang bertalian dengan
masalah kebebasan pers.

Bahkan. acapkall kita dengar, kebebasan pers tidak saja memerlukan undang-
undang dan hukum yang memahami dan memihak prinsip kebebasan itu,
kebebasan pers juga memerlukan pengadilan yang memahami dan memihak
kebebasan pers dalam prinsipnya.

KITA berkali-kali membaca berita Koran Tempo tertanggal 6 Februari berjudul
"Gubernur Ali Mazi Bantah Tommy Winata Buka Usaha Judi". Kita mencermati
konteks dan gaya pemberitaan.

Kita, disertai catatan itu, berpendapat, vonis terhadap Koran
Tempo yang dijatuhkan dl Pengadilan Negeri Jakarta Seiatan
tertanggal 20 Januari 2004 tidak pada tempatnya, tidak adil,—
serta memprihatinkan media dan masyarakat yang
berpendapat kebebasan pers prasyarat serta kontrol tegaknya
hukum yang benar dan adil.

Fungsi Tajuk Rencana

William Pinkerton (dalam Rivers, hlm.23-32) menjelaskan tujuan sebuah tajuk.

• Menjelaskan berita {Explaining the News)

Tajuk menjelaskan kejadian-kejadian penting kepada
masyarakat.la mengganti peran guru: menerangkan
bagaimana suatu peristiwa terjadi, atau hal-hal apa saja yang
mengharuskan perubahan sebuah kebijakan pemerintah,

atau buruknya dampak sebuah keputusan publik.

• Menjelaskan Latar Belakang {Filling in Background)

Tajuk menginformasikan berbagai hubungan yang terjadi
pada berbagai peristiwa yang terpisah. Peristiwa yang terjadi
sebelumnya digambarkan dan dihubungkan dengan peristiwa
aktual yang tengah dibahasnya. Fakta-fakta politik, ekonomi,

atau soslal, yang terkait denganpermasalahan dikorelaslkan.

• Meramalkan {Forecasting the Future)

Isi tajuk kadang meiemparkan analisis yang bersifat "ke
depan", dari peristiwa aktual yang kini terjadi. Tujuan:
memprediksi berbagai peristiwa, situasi, atau keadaan yang
akan terjadi.

• Menyampaikan Pertimbangan Moral {Passing Moral
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Judgment)

Tradisi jurnalisme menekankan "nurani" masyarakat sebagai
tujuan.lsu-isu moral menjadi target penyampaian informasi
media. Maka itu, isl tajuk berisi berbagai pertimbangan moral
dalam melawan kejahatan, pelanggaran, atau kesalahan. ,
Bahwa ini saiah, itu betui.

Semua itu merupakan berbagai tujuan yang sekaiigus menunjukkan fungsi
tajuk rencana. Berbagai fungsi itu. di dalam tajuk, disampaikan meialui materi-
materi tertentu. Misainya, meiaiui materi yang berisi informasi: materi yang
memaparkan peristiwa aktual.

Materi tajuk bisa puia menjeiaskan; penjeiasannya merincikan
permasaiahan, serta interpretasi tertentu.

Materi tajuk bisa bersifat argumentatif: penulisnya meiakukan penganaiisaan
dengan berlandaskan alasan-aiasan yang dilopang oleh data dan fakta yang ^
akurat, serta memaparkan jawaban atas pertanyaan "mengapa" dan "apa
akibatnya".

Materi tajuk bisa membujuk: tajukjenis ini mengajak berbagai pihak untuk
merespons peristiwa yang tengah terjadi, dengan cara persuasif atau agitatif.

Materi tajuk bisa memuji; tajuk jenis ini berisi penghargaan kepada ;
kelompok atau pihak tertentu yang diniiai berhasil meiakukan suatu kegiatan,
atau berjasa kepada masyarakat.

Materi tajuk bisa menghibur: tajuk ini mencoba menghibur masyarakat,
baik ketika ditimpa kemalangan, bencana sosial, atau pun penderitaan tertentu;
Humor atau ieiucon bisa dipakai guna mengajak masyarakat memperhatikan
sebuah fenomenasosiai yang luput dari wacana publik.

Bagaimana Menutis Tajuk

Max Frankei (dalam Rivers dkk.), ketika memimpin staf redaksi ediforiai New
York Times, memiliki kebiasaan. • v

Hari kerja Frankei dimulai dari rumah di New York ketika menerima dan ' - ^
membaca satu eksemplar Times, la membaca seiama satu jam, dan pada pukui '
9.00 pagi berangkat ke kantor.

Pada hari-hari Senin, Setasa, dan Kamis (tiga kali seminggu), ia
mengadakan pertemuan. Rapat dewan editorial ini membicarakan apa-apa yang
mesti dilampilkan dalam editorial Times.

Waiau informal, Frankei tak segan memutuskan pembicara yang melantur.
Jack Rosenthai, pemenang Pulitzer untuk penuiisan editorial pada tahun 1982,
seialu hadir mengajukan saran dan kritik. Rosenthai iaiah wakil Frankei. Juga
ke-12 staf editorial lainnya.

Pertemuan biasanya beriangsung pukui 10.CO dan beriangsung satu jam.
Pukul 14.45, Frankei biasanya menulis editorial utama. Pintu ruang kerjanya

yang biasanya terbuka, ditutup. Artinya, setiap orang di iantai 10 tidak ada yang
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bisa mengganggu. la mulai dengan menggulung lengan baju, mengisi pipanya
dengan Captain Black, dan menyulutnya. Bila sudah begitu, konsentrasinya
cuma tertuju pada tulisan di hadapannya. Seseorang yang masuk, membuka
pintu, dan menyimpan kliping atau laporan di mejanya, tidak akan disapanya.
Pun dering telepon.

Batas waktu penulisannya jam 19.00.
Usai menulis, ia menyunting tulisannya sendiri seakan tulisan orang lain.

Lalu, ia meminta dua rekannya memeriksa. Mencari kesepakatan jika ada
masalah. "Sehingga saya dapat menyelesalkannya sebelum jam 18.00."

Di saat Frankel menulis, Rosenthal menyiapkan halaman editorial. Dan,
sebaliknya. Jika Rosenthal menulis editorial. Frankel yang menyiapkan halaman.
"Hal ini jadi kebiasaan yang tak pernah kami bicarakan."

Gaya, suasana, dan sistem kerja Frankel ini umum terjadi di banyak media
besar. Rapat redaksi penulisan tajuk menjadi bagian. Penulis tajuk tidak sendirian.

Bagaimana dengan proses penulisannya sendiri.
Waldrop A.Gayle^® merinci langkah menulis tajuk rencana itu terdiri dari:

(a) reporting-, (b) reflection-, (c) writing.

Reporting

Tahap ini adalah tahap mencari permasalahan, dan mengumpulkan bahan.
Penulis melakukan dua keglatan: by reading, dan by talking. Dengan by
reading, penulis membaca buku, media, kliping, internet, dan teks-teks
lainnya, sebagaisumberinformasi. Melalui by talking, penulis melakukan
wawancara dengan para narasumber: dengan pejabat, tokoh masyarakat,
atau pihak-pihak yang layak dan kompeten dengan masalah yang akan
ditulis.

Reflection

Reflection iatah tahap memilah-milah dan mengklasifikasi bahan-bahan
dari berbagai sumber tadi. Proses ini sering membuat penulis menemukan
bahan untuk judul, pengantar, isi, dan kesimpulan. Tahap ini berarti pula
melakukan cek dan r/ce/cterhadap data yang diragukan kebenarannya.

Writing

Tahap menulis: menyusun dan menyajikan data, fakta atau bahan yang
ada ke dalam sebuah tulisan tajuk yang menarik, kuat, dan penting.
Untuk itu, penulis tajuk - seperti teiah dijelaskan dalam bahasan feature
- memakai teknik penulisan jurnalistik, yang membagi susunan penulisan
terdiri dari: tittle (judul), lead (teras), body (isi), dan conclusion
(kesimpulan).
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Beberapa Petunjuk

Pada tahun 1974, diselenggarakan Konferensi Nasiona! Para Penulis Tajuk.
Isinya menekankan beberapa hal yang perlu diperhatikan para penulis tajuk-
yang bila dikaitkan dengan bahasan penullsan tajuk inl, dapat diambil beberapa
unsurnya, yaitu:

(a) Penulis tajuk harus menyajikan fakta-fakta yang jujur dan tuntas. Tidak
salah mengarahkan pembacanya, tidak salah memaparkan situasinya,
atau tidak menyudutkan seseorang dengan dasar pandang yang salah.

(b) Penulis tajuk harus mengambil kesimpulan obyektif berdasar fakta-
fakta. bobot bukti, dan konsep yang valid.

(c) Penulis tajuk tidak dipengaruhi kepentingan pribadi. Atau,
memanfaatkan pengaruh tertentu untuk kepentingan pribadi. la tidak boleh
menyelewengkan integritasnya.
Demikianiah tajuk rencana itu.

Esai

Berbagai berita keras {hard news) pers kini tak lagi bisa menyuplai kebutuhan pembaca.
Pasokan berita pers harus dilengkapi dengan ulasan dan amatan yang bersifat reflektif.
Pecahnya kerusuhan di Ambon, misalnya, mesti dilengkapi dengan opinijumatisme
yang mengilustrasikan berbagai potensi SARA dan dimensi sosial lain yang bergerak
di masyarakat Indonesia bagian timur.

Bahkan, di titik lain, pers pun perlu memberikan edaran opini yang bersifat
lilmbauan". Bukan pesan sponsor versi "atas petunjuk" kekuasaan. Namun, bersumber
pada penciptaan opini dari masyarakat sendiri. Yang bisa mengangkat permasalahan
masyarakat yang kian kompleks dan butuh keputusan rasional lewat kelengkapan
dan keluasan informasi. Sajian opini pers menjadi sarana untuk penajaman analisis
situasi lingkungan.

Proses enkoding pars mesti didasari pemahaman akan kepentingan dan
kebutuhan masyarakat yang telah bersifat urban, metropolis, dan kompetitif serta
global. Muatan berrtanya mereferensikan dinamika sosio Pasar Bebas. Informasinya
menjadi alat pembantu yang menguntungkan untuk kepentingan bertukar barang
dan jasa. Koleksi fakta-faktanya dapat dijadikan bahan analisis dan kalkulasi sosial
yang diperlukan.

Dalam keadaan itu, tulisan reflektif diperlukan. Sejak awal tahun 1990-an, bentuk
esai ker^ dipilih dan dipakai pers Indonesia. Khususnya dalam bentuk peny^paian opini.

Maka itulah, jurnalisme mengimplikasikan esai sebagai kategori opini yang
punya nuansa tersendiri. Sifat esai yang reflektif, di antaranya, meiahirkan perengkuhan
pada gaya sastra yang mengandung kreatifitas dan orisinalitas. Kandungan nilah
human interest, melalui percakapan personal yang lebih intim, mengangkat esai
pada posisi yang lebih meluas dalam pencapaian eksplorasi penulisannya.

Contoh:

Catatan Pinggir, TEMPO, No. 40/XXX/3 - 9 Desember 2001
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Usamah

Dl masa Itu, migrasi kecil dan besar kian ramai, kian
luas, dan hampir di mana saja orang bersua dengan
orang lain yang bukan sanak, bukan sekampung.
Perbedaan pun tiba-tiba langsung dialami. Apa yang,
berbeda pun jadi "ganjil", '1ak iumrah". Abad ke-20
adalah abad terkesima dan terkejut.

Bagi orang Islam—yang umumnya tinggal di negeri-
negeri miskin, dan berangkat cari hidup ke Amerika,
Eropa, Australia, Jepang—kisah terkesima dan
terkejut itu juga kisah tentang kesempatan yang
terbuka dan kekalahan yang menyakitkan. Seraya
berangkat meninggalkan bandar, ketika membeli
jarum jahit atau jet jumbo, menikmati piano atau film
porno, kita tahu: negeri-negeri yang "bukan muslim"
itu bukan saja lebih kaya berabad-abad, tapi juga
(seperti kata Marx mengenai kelas borjuis)

Oleh: Goenawan Mohammad^®

Usamah bin Ladin, yang lahir di Riyadh di sekitar
tahun 1957, seorang lulusan universitas dengan
keterampilan komputer, seorang pengusaha dengan
uang bermiliar-miliar, seorang Saudi yang
seharusnya bisa hidup dekat dengan keluarga
kerajaan, akhlrnya, pada usia 40-an, memilih tinggal
dl gua-gua dingin Afganistan. la memimpin gerakan
teror yang luas dan tersembunyi. la kini lawan utama
dalam "perang pertama abad ke-21". Tentu ia
seseorang yang punya sesuatu yang luar biasa
dalam dirinya. Iman? Islam? Kemarahan?

Saya bukan orang yang bisa menjawab itu. Tapi
mungkin ada ketiga hal itu dalam sejarah Usamah.
Iman adalah sesuatu yang hanya separuhnya bisa
diterangkan, tapi kita baca cerita bagaimana orang
yang di masa muda hidup berfoya-foya ini
menemukan Islam sebagai tempat ia meletakkan
dirinya.

Tapi iman dan Islam itu juga tak tumbuh di tempat
sepi. Sesuatu yang besar berlangsung sejak akhir
abad yang lalu: ketika agama adalah tanda identitas
kelompok, semacam baju seragam, ketika agama
adalah lambang yang memberikan makna bersama.

Bagian awal/lead
Menampilkan tokoh
(topik) artikel dengan
berbagai keterangan
dan pertanyaan yang
menarik

/

Peraiihan/transisi

Mengajak pembaca
masuk ke dalam

uraian melalui sudut

pandang penulis

Bagian tengah/body
Penulis

mengembangkan
subjeksecara
panjang lebar.
la memaparkan pokok
pikiran
satu per satu, dalam

banyak

paragraf. Setiap
pikiran berpindah,
didahului oleh sebuah

"kata, frase,

atau kalimat

penyambung
" untuk menandaskan

sebuah

bahasan telah

berakhir, serta

untuk merangkai
berbagai pikiran itu
menjadi logis.
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membentuk wajah dunia mengikuti paras mereka.
Terkadang dengan daya tarik yang wajar, terkadang
dengan "darah dan besi", terkadang dengan jual-
beli. Dan kila? Kita terus-menerus bertanya:

bagaimana itu mungkin? Bagaimana itu bisa
dilawan, dilandingi, diakhiri?

Lalu kita pun menyusun berbagal narasf besar untuk menjawab. Nasionallsme.
Kapitalisme. Sosiallsme.... Kita coba berbagal bentuk sebagai terapi: demokrasi
parlementer, rezim birokratik otoriter, kerajaan Iradisional, kerajaan tak begitu
tradisional, kediktatoran proletariat, kedlktatoran entah-apa. Semuanya tak bisa
juga mengatasi rasa "kalah" yang menahun itu.

Di dunia Arab, lebih dari di wilayah muslim yang lain, kegagalan itu hamplr seutuhnya
kepahitan. Israel berdiri, dengan bantuan "Barat" (terutama Amerika Serikat), dan
orang Palestina banyak tergusur. Maka "Yahudi" pun berhadapan dengan "Arab".
Daiam posisi yang oleng itu, Identitas "Arab" pun jadi kemah akbar dari sekian
juta manusia di sana, meskipun kita segera tahu bahwa "nasionalisme Arab"
adaiah cita-cita yang dipanaskan api yang jauh. Dunia "Arab" tak pemah bersatu
(mungkin sebagaimana juga dunia "Melayu", atau "Cina", tak pernah bersatu).
Nasionaiisme Baath dan nasionalisme Nasser bersinar beberapa dasawarsa,
mengiihami Qadhafi dan entah siapa iagi, tapi kemudian hasiinya adaiah
kekuasaan yang otoriter. Kian jauh panggang dari api, kian besar frustrasi.
Kemiskinan, ketimpangan sosiai, dan ketidakbebasan tetap mencengkeram.
Paiestinatetap gelap.

Kemarahan terbit. Ketika perang meiawan Israei
justru hanya berakhir dengan kekalahan, ketika
kekayaan yang dibawa oieh "petro-ekonomi"
ternyata tak juga menyembuhkan iuka, amarah
itu kian tajam, dan teror pun semakin sering jadi
poia aksi pembebasan. Isiam tak dengan
sendirinya berperan daiam kekerasan ini. Jaian
teror yang dipiiih orang Paiestinatakdimuiai oieh
mereka yang membawa bendera islam seperti
Hamas dan Al-Qaidah, tapi oieh George Habbas
yang Kristen dan Arafat yang muslim, yang tak
memilih menerjemahkan konflik itu dengan bahasa
agama. Baru di awai tahun 1970-an Islam datang
dengan kekerasan—ketika kemarahan tak juga
dapat jaian keluar dan orang merindukan narasi
besar yang lain.

Sebagai sebuah akar budaya yang meluas,
dengan sejarah yang bisa memberikan rasa
bangga, wajar bila "isiam" berkibar di wilayah
tempat Ka'bah berdiri. Agama ini pun dianggap
akan bisa jadi pemecah segala persoalan hidup
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masuk ke dalam bagian
akhir

Penulisan Artikel Jurnalistik

yang pribadi ataupun yang sosial: sebuah
Ideologi", juga sebuah seruan yang dianggap bisa
menyatukan manusia dari Kundhus dan Kudus,
dari Amman dan Ambon.

Usamah bin Ladin adalah sebuah fenomena Timur
Tengah yang berulang tapl juga berubah sepertl
itu: peng-lslam-an konflik regional. Dalam
transformasi itu, yang terbatas menjadi meluas.
yang profan jadi sakral, yang "duniawi" jadi "suci".
Juga perang melawan Amerika—yang sebenarnya
baru selama 30 tahun terakhir, sejak Revolusl Iran,!
diberi kedudukan sebagai "Syaitan Besar". Dalam/
proses itu, "Barar pun disamakan dengan "Kristen"
(seraya melupakan bahwa peradaban "Barat" itu
juga dipengaruhi Islam), dan "Israel" pun jadi
'Yahudi" (seraya melupakan bahwa ada kelompok
religius Yahudi yang menentang berdirinya negara
Israel).

Sakralisasi itu memang membawa asumsi dan
akibatnya sendiri. Berbagai teladan pengorbanan
yang iuar biasa terjadi: hidup zuhud di gua-gua,
tewas di Amerika, gugur di Afganistan, masuk
penjara di Mesir. Tapi sakralisasi juga bisa
membawa laku yang mutlak: tak merasa harus
bertanggung jawab kepada hukum dalam
kebersamaan manusia. yang tumbuh jadi
peradaban. Tuhan dan tujuan menghalalkan segala

cara.

Persoalannya kemudian, apa sebenarnya yang kita lihat pada hidup di dunia
ini; sebuah jalan yang marah ke surga? Atau sebuah rahmat, meskipun
selamanya cacat?

Menyimpulkan uraian
melalui summary
statement yang berisi
main message

Esai adalah sebuah artikel opini

Para akademisi menghimpun dan mengategorikan berbagai artikel. Bert)agai kategori
dicirlkan unsur-unsurnya. Hasilnya: tiap kategori ternyata memiliki ciri yang sama.

Sebuah artikel jadi berkategori lain karena memiliki sebuah unsur yang menonjol.
Sebuah artikel opini berbeda dengan sebuah berita. Bedanya, artikel

memiliki unsur waktu (timeliness), emosi, dan hiburan (entertaintmenf).
Mengikuti karakteristik artikel, maka sebuah esai mesti antisipatif. Materinya

harus selalu aktual, menjangkau waktu di depan masa cetak. Tapi seperti goes
behind the news, menyelinap di balik berita, esai mesti interpretatif. Menjawab
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perlanyaan tentang makna sebuah berita. Esai juga mesti provokatif. Harus bisa
menarik atensi dan minat pembaca. Penulis dapat menyajikannya dengan gaya
yang bersifal reflektif, diskursif, persuasif atau instruktif. Dengan kata lain, esai
harus menyentuh emosi.

Esai mesti disampaikan secara menghibur. Aiatnya, menurut Betsy
P.Graham (1987:1 -2), iaiah anekdot, kiasan, tamsii, metafor, aiiterasi, contoh-
contoh, bahkan statement-statement dari para ahii dan penghibur. Seiain ilu,
bisa puia meminjam naskah ikian, fiksi sastra, iiputan investigatif, bahkan teori
iimu sosiai. isinya dapat bertema: soai keseriusan, kerja keras, gairah belajar,
kekaguman, hal yang aneh, atau tidak biasa, atau menarik, atau terkenai, atau
bermanfaat, dan seterusnya. Isinya dapat meiibatkan: orang-orang, berbagai
tempat, gagasan-gagasan baru, sebuah petunjuk, atau pengalaman.

Pada intinya, esai mencerminkan sebuah reaksi. Penulis tergerak untuk
merespons suatu masaiah. Melalui peristiwa, melaporkan permasalahan. Sebagai
medium, tiap masaiah dikaitkan dengan kepentingan pembaca. Para redaktur
mengaturnya, para penulis meresponsnya: secara sistematis, masaiah
dikeiompokkan.

Semua itu merupakan ciri-ciri dari esai.
Daiam buku Comprehension and Composition:An Introduction to The Essay,

Ann B Dobie dan Andrew J.Hirt menjelaskan struktur sebuah esai. Keduanya
mengibaratkan dengan struktur kerja sebuah jam. Tiap bagian demikian kecii.
Antar bagiannya saling menyatu. Diamati tanpa kaca pembesar, yang digunakan
Tukang Service Jam di pinggir jaian, teriihat begitu rumit. Susah diteiusuri dari
mana awal kerja jam bermuia.

Tapi biia dilihal dengan kaca pembesar. teriihat setiap bagiannya
menunjukkan fungsi lertentu. Orang tentu, dengan hati-hati, akan menemukan
dan mencatat bagaimana berbagai aiat utamanya bekerja bersamayang lainnya.
Tiap bagiannya memiiiki pengelompokan. Tiap aiat-aiatnya punya kiasifikasi.

Dengan kata lain, ada komponen-komponen penting yang bias dikiasifikasi.
Ada komponen-komponen yang dapat dioben/asi secara mandiri. Secara
keseluruhan, berbagai komponen itu dapat dipisahkan, diiepas, dan biia kemudian
dikumpuikan dan dipasang kembaii akan berfungsi sebagaimana mestinya.

Menganalisis esai juga seperti itu.
Sebuah esai dapat dianaiisis melalui ketiga komponen utamanya. Ketiga

komponen itu lerdiri dari: Pemaknaan (meaning), Organisasi karangan
(organizations), dan Gaya Penuiisan (style). Setiap komponen memiiiki unit-unit
kecil. Di sinilah, penulis esai yang balk memiiiki kerapian dalam meraut lulisannya.
Bagaimana ia menyusun unit demi unit itu ke daiam ketiga komponen.

Esais yang balk memiiiki kehebatan daiam membangun ketiga komponen
itu secara koheren dan lucidity, la tidak hanya terjebak dengan menonjoikan
gagasan utama, atau pemaknaan semata. la juga tidak berhenti di upaya
menyusun lulisannya menjadi organisasi tuiisan yang padu dantuh. la juga tidak
berkulat di gaya penuiisan yang memikat, berirama, enak dibaca. Ketiga
komponen tersebut, dalam setjuah esai yang bagus, bercampur dan iuruh dalam
koherensi antar komponen yang saling menunjang.
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Pemaknaan Usamah, misalnya. Tidak hanya terbebat oieh sosok teroris,
seperti banyak dipakai penulis bila menampilkan tokoh-tokoh profil. Di esai
Goenawan Mohamad, adayang lebih dari itu. Usamah menyimpan kisah "Iman"
"Islam", dan "Kemarahan". '

Iman pada Islam, sebagal "tanda identitas kelompok...lambang yang
memberikan makna bersama". Khususnya, di hadapan abad ke-20, yang memberi
Islam "negeh-negeri miskin", "orang Palestina banyak tergusur", "Israel berdiri
dengan bantuan Barat", "dunia Arab yang tak pernah bersatu", dan seterusnya
Sementara, Amerika, Eropa, Australia, dan Jepang yang susah untuk "dilawan
ditandingi, diakhirl . Maka agama pun dicoba "jadi pemecah segala persoalan,..
sebuah ideoiogi, yang dianggap bisa menyatukan manusia".

Usamah bin Ladin menjadi "sebuah fenomena Timur Tengah" yang
membawa garis "peng-lslam-an konflik regional", dengan berbagai dimensi
fanatisme. la berbeda dengan Nasionallsme Partai Baath atau dan nasionalisme
Gamal Abdul Nasser. Usamah membawa nilai-nilai "sakralisasi", dengan lebih
dan kurangnya. Iman, Islam, dan kemarahan menggumpal di balik tudingan Barat
pada Usamah.

Pemaknaan seperti itu menjadi elastls. tidak diuraikan dengan organlsasi
karangan yang tersendat-sendat. Keseluruhan gagasan demi gagasan mengalir,
dengan bahasa yang lugas campur metaforis. Setiap bagian tulisan, dari lead
sampai penutup, jalin-menjalin secara padu dan utuh. Membawakan penjelasan
dan keterangan yang terurut pada kesimpulan yang dilemukan penulis.

Lewat gaya tulisan yang personal, prosais, dan retoris, esai pun menjadi
serumpun paragraf, kalimat, dan kata yang ritmis, memikat, dan mengalir. Seperti
terbaca dalam gaya paparannya ini. "Persoalannya kemudian, apa sebenarnya
yang kita lihat pada hidup di dunia ini: sebuah jalan yang marah ke surga? Atau
sebuah rahmat, meskipun selamanya cacat?"

Tulisan esai yang baik mengembangkan ketiga komponen esai sebagai
wadah mengeksplorasi kreatlfitas penulisan jurnalistik. Pemaknaan yang
mendalam diungkap. Organisasi tulisan disusun secara cerdik. Penyajiannya
dituturkan dengan gaya tulisan yang personal.
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Harry Potter memandang sekilas majalah di lantai. Di bagian paling atas tertera
nama majalah itu: The Ouibbler.

Di majalah Itu, la melihal sesuatu. Harry tertarik dengan sampul gambarnya.
Sebelumnya, la tidak mengenali dengan jelas. Kini la menyadari gambar itu
merupakan gambar karikatur orang yang dikenalnya, Cornelius Fudge.
Gambarnya "lumayan buruk," tulls J.K.Rowling dalam Many Potter dan Orde
Phoenix {ZOOA-. 270-274)'. Harry hanya mengenalinya "dari topi bow/er-nyayang
bewarnahljau-limau".

Tapi, ada yang lebih mengesankannya. Ilustrasi itu menggambarkan Fudge
tengah digugat sebagal pejabat tertinggi di kementerlan; "Salah satu tangan
Fudge mencengkeram sekantong emas, tangan yang lain menceklk....".

DI bawah judul karikatur, berderet judul-judul yang menunjukkan isl majalah
edisi hah itu.

Korupsi dalam Liga Quidditch

Bagaimana The Tornados Menang

Rahasia Rune Kuno Diungkap

Sirlus Black: Kriminalitas atau Korban?

Judul-judul itu mengilustrasikan majalah berita di dunia Harry Potter. Dunia
Harry Potter adalah dunia dongeng anak-anak yang berlatar belakang dunia sihir.
Di sini masyarakat terbagi dua: masyarakat manusia blasa (disebut dunia
Muggle), dan masyarakat yang manusianya berdarah murni penylhir.

Masyarakat para penyihir memiliki kehidupan sebagaimana layaknya
masyarakat manusia. Mereka memiliki birokrasi pemerintahan, dengan nama
Kementerian Sihir, yang di buku dongeng ini dipimpin Cornelius Fudge.

Mereka memiliki aturan dan hukum dan penjara. Mereka punya
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pemerintahan dan lembaga-lembagasoslal lain. Masyarakat sihirHarry Potter
juga memiliki lembaga media massa. The Quibblehalah salah satunya. Ouibbler
menyajikan berbagai informasi aktual tentang pergerakan masyarakat sihir.

Kalau melihat format islnya, majalah The OuibblerXermasuk majaiah berita
sensaslonal. Informaslnya mengandung ketidakakuratan fakta. Majalah ini
mendekati pembaca yang membutuhkan informasi-informasi yang menghlbur.
Pembaca tertentu memerlukan media yang tidak mau berpuslng-pusing dengan
benartidaknya kejadlan. Mereka mengonsumsi informasi hanya untuk mengisi
waktu luang.

SensasI itu terlihat ketika Ou/bb/ermelaporkan Sirius Black. Buronan politik
nomor satu yang kabur dari penjara Azkaban. Azkaban adalah tempat
pembuangan (penjara) yang begitu ketat penjagaannya. Para penjaganya lalah
para Dementor. mahiuk Pelahap Maut tanpa bobot seperti kegelapan malam.
Mereka berseliweran di Azkaban. Sirius Black iaiah tokoh yang bisa lolos dari
sedotan maut Dementor.

Sirius sebenarnya tokoh pahlawan. la menjadi korban politik kekuasaan.
Sirius adalah tokoh yang dekat dengan Harry Potter, la adalah orang tua wall
Harry, la, bersama Harry Potter, disudutkan politik kementerian - yang telah
disusupi anasir jahat Lord Voldemort, Pangeran Kegelapan. Majalah Ouibbler
lalu memberitakannya,

"Harry membuka majalah dan membaca daftar Isinya," tutur Rowling "Dia
menemukan halaman yang dicarinya, dan dengan bersemangat membukanya."
Selain berita, ada karikatur di sana. Tapi, dengan ilustrasi yang agak buruk.
Harry tIdak melihat Sirius di haiaman majalah itu jika tidak ada judulnya. "Sirius
sedang berdiri di atas setumpuk tulang manusia dengan tongkat sihir teracung".

Judul artikel itu berbunyi;

SIRIUS - APAKAH SEHITAM

SEPERTI DIGAMBARKAN?

Pembunuh massal yang keji

atau sekadar sensasi penyanyl?

Dari judul itu, Harry merasa terkecoh. la tidak paham. la sampai membaca
berkaii-kali. "Sejak kapan Sirius menjadi penyanyi?" tanyanya.

Laporan beritanya iaIah:

Selama empat belas tahun Sirius Black dipercaya sebagai pembunuh massal
dua belas Muggle tak bersalah dan seorang penyihir. Pelariannya yang
berani dari Azkaban dua tahun lalu memunculkan perburuan paling besar
yang pernah diiakukan Kementerian Sihir. Tak seorang pun dari kita pernah
mempertanyakan apakah dia layak ditangkap dan diserahkan lagi kepada
para Dementor.
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TETAPI LA.YAKKAH DJADITANGKAP KEMBALI?

Beberapa bukti baru yarg mengejutkan baru-baru ini muncul. Sirlus Black
mungkin lidak melakukan kejahatan yang membuatnya dikirim ke Azkaban.
Bahkan. kata Doris Purkiss yang tinggal di Arcanthia Way no 18, Litlle Norton,
Black mungkin tidak berada di tempat pembunuhan ilu.

"Yang lidak disadari orang-orang adalah, Sirius Black itu nama samaran",
kata Mrs Purkiss. "Pria yang oieh orang-orang dianggap sebagai Sirius Black,
sebenarnya adalah Stubby Boardman, penyanyl utama kelompok musik
populer The Hobgoblins, yang menarik diri darl kehidupan umum setelah
teiinganya terkena lemparan lobak dalam konser di Aula Gereja Little Norton
hampir lima belas tahun lalu. Saya langsung mengenalinya begilu melihat
fotonya di koran. Stubby tak mungkin melakukan tindak kejahatan itu, karena
pada hari kejadian dia sedang makan malam romantls berdua dengan saya.
Saya telah menulis kepada Menteri Sihirdan berharap beiiau member! Stubby,

alias Sirius, pengampunan sepenuhnya hari-hari ini."

Berita ini pun membuat Harry geleng-geleng kepala. la terus-terusan menatap
heran halaman majalah. "Mungkin ini hanya lelucon," pikirnya, "mungkin
majalah ini sering memuat artikel-artikel konyoL..."
Harry melanjutkan sisa-sisa halamannya. Di banyak halaman itu, pembaca
diberitahu tentang perkembangan aktual yang terjadi di masyarakat Harry
Potter: "luduhan bahwa tim Tulshiil Tornados memenangkan Liga Quidditch
dengan cara pemerasan, perusakan sapu secara ilegal, dan penyiksaan;
wawancara dengan penyihir yang menyatakan telah terbang ke bulan dengan
Cleansweep Six dan membawa pulang sekantong kodok bulan sebagai bukti."
Di majaiah itu itu tersedia juga tips. Namun, dengan isi dan gaya laporan
khas dunia sihir. Ada tulisan mengenai "rune kuno" yang harus dibaca dengan
memballkkan halaman majalah.
"Menurut majalah itu," dongeng Rowling, " kalau kau membalikkan huruf-
huruf rune, huruf-hurul ilu akan bisa dibaoa sebagai irtanlia yang bisa
mengubah telingan musuhmu menjadi jeruk mandarin."
Bagi Harry, saking begitu tak dapat dipercayanya The Ouibbler dalam
memberitakan kejadian, berita Sirius tadi jadi lebih mengandung kebenaran.
Sirius, yang amat jauh dari dunia entertainment, dan diberitakan jadi vokalls
utama grup musik The Hobgoblins terasa "cukup masuk akal."
Kesudahan adegan fungsi media bag! khalayaknya ini dapat dtsimpulkan
melaiui percakapan Harry dengan dua sahabatnya, Ron dan Hermione, serta
Luna kawan baru mereka yang membawa-bawa Quibbler.
"Ada yang bagus di situ?" tanya Ron ketika Harry menulup majalah Itu.
'Tentu saja tidak," sambar Hermione pedas, sebeium Harry bisa menjawab.
"The Ouibbler kan sampah, semua orang tahu itu."
"Maaf," kata Luna, suaranya mendadak kehilangan nada melamunnya. "Ayahku
editornya."
"Aku-oh," kata Hermione, tampak malu. "Yah...ada yang menarik... maksudku,

cukup..."

Media jurnalistik sudah menjadi barang keseharian di masyarakat kita. Saking
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kesehariannya, media telah masuk pula dalam kehidupan dongeng Harry Potter
- sebuah dongeng anak-anak tentang masyarakat sihir, yang terjual jutaan
kopi. flustrasi ini menggambarkan dimensi media ketika ada di tangan khalayak.
Bagaimana majaiah menjadi medium informasi dunia para penyihir dengan segala
segl sensaslnya.

Ilustrasi majaiah di dongeng Harry Potter ini mendeskripsikan peran dan
Isi media bagi masyarakatnya.

Bab ini membahas tentang Media Jumaiistik. Bahasannya terbagi ke dalam
uraian beberapa jenis media. Masing-masing media yang dibahas merupakan
representasi dari ranah media jumaiistik. Bahasannya terdiri dari dua bagian:
Media Cetak dan Media Eiektronik. Media Cetak diwakili oleh Surat Kabar dan
Majaiah. Media Eiektronik diwakili oleh Jumaiistik Radio dan Jurnalisme Online.
Penamaan jumaiistik pada kedua media eiektronik disebabkan oleh sifat
mediumnya yang punya keragaman fungsi selain jurnalisme.

Pembahasan masing-masing media dibuat berbeda-beda. Ada yang terfokus
kepada wacana sejarah dan perkembangannya, disertai contoh. Ada yang
menyertakan bahasan sampai ke masalah teknis pelaporan. Ada pula yang
membahasnya sampai ke bahasan struktur organisasi pengolahan pemberitaan.

Pembahasan tentang media telah banyak diuraikan oleh berbagai buku
teks. Pada bab ini, selain mengikhtisarkan Dasar-Dasar Jumaiistik Media,
pembahasannya mencoba mengisi hal-hal yang belum diuraikan secara utuh.
Atas dasar itulah, pola bahasan yang berbeda-beda dilakukan.

Peran Media Pers

Sejak era Reformasi meluncur di Indonesia, media bermunculan secara amat

tinggi.

Sejak bulan Mei 1998, menurut Serikat Penerbit Surat kabar, jumlah surat
kabar melonjak dengan pesat dari sekitar 260 menjadi lebih dari 700. Berbagai
media besar melakukan ekspansi. Media massa eiektronik ikut meramaikan.
Dari 6 siaran televisi nasional bertambah menjadi 11 saluran. Muncul 5 stasiun
siaran televisi Metro TV, Trans TV, TV7, Global TV, dan Lativi. Berbagai lembaga
siaran televisi lokal mulai diajukan pendiriannya. Radio swasta, yang sebelumnya
hanya menjadi pe-re/ay RRl, membuat divisi pemberitaan. Jumlahnya, dari 600
stasiun radio - berdasar data Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia
(PRSSNI), naik menjadi 800.

Namun demikian, perkembangan itu melahirkan keunikan. Catatan Dewan
Pers pada tahun 2002 (dalam hearingdl Parlemen, 21/3/02) menyatakan bahwa,
dari 1.690 penerbitan SlUPP yang dikeluarkan oleh Deppen pada 1999 ternyata
yang 'lercatat aktif terbit hanyalah 551 penerbitan pers." Lalu, pada tahun 2000-
2001, terjadi penambahan sebanyak 500 penerbitan baru. Berarti terjadi lagi
lonjakan jumlah penerbitan, yakni 1.051. Tapi, "kini tercatat tinggal 591 penerbitan
pers yang diketahui maslh aktif terbit."

SEBUAH koran, menurut sejarawan Taufik Abdullah^ ketika menulis "Pers
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dan Tumbuhnya Nasionaiisme Indonesia" dl Majalah Sejarah (1999, No.7),
mengubah kebiasaan masyarakat darl tradisi pendengar kabar menjadi iradisi
pembacaberita.

Berbagai kejadian tidak lagi tersiar hanya lewat dongeng mulut ke mulut.
Masyarakat diajak berpikir secara teks. Wacana mereka dikerkah ke daiam
konteks waktu yang berjalan. Pengetahuan mereka tidak lagi terkurung ruang
dan waktu lokal (adat-istiadat setempat). Mereka jadi mengenali suasana
kesezamanan dengan daerah lain atau dengan bangsa lain. Tidak lagi terpuruk
ke dalam wacana zaman negeri antah-berantah melainkan pada sebuah negeri
yang rill. Mereka diajak melakukan perbandingan. Juga, diajak membuat jaringan
kultural atau politik dengan berbagai suku lain.

Sebuah media, dengan kata lain, mendorong kesadaran nasional
masyarakatnya.

Di sis! lain, juga membuat seseorangbetah dengan lingkungannya. Secrang
Sunda jadi betah sebagai orang Jawa Barat.

Joseph Straubhaar & Robert Larose (2004:49)® mengumpulkan berbagai
teori media. Straubhaar & Larose, mengutip pandangan Charles Wright (1974),
menjelaskan bahwa tiap orang ditolong oleh informasi dari untuk surveillance
pada lingkungannya.Tanpa perlu pusing mencatat sendiri segala kejadian, yang
begitu kompleks dan luas persoalannya, orang terjaga pada apa yang tengah
berkecamukdisekitarnya. Oleh media, segala peristiwatelah dikemas demikian
rupa jelujuran duduk perkaranya {interpretalion). Orang tinggal bell, baca, dan
pahami lembar demi lembar koran di hadapannya. Orang tinggal duduk mencakung
menimati siaran berita televisi atau radio, apa yang terjadi di lingkungannya.
Bahkan melalui pemberitaan pule, masyarakat kian dikenali dan kian diteguhkan
tentang nilai-nilai sosial dan kultural yang berproses di lingkungannya. Lewat
tahun demi tahun, sebuah media kerap mengerjakan tugas values socialization.
mensosialisasikan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dari generasi ke
generasi. Tokoh-tokoh masyarakat saat ini, sampai para nenek moyang,
misalnya, dikenalkan media. Adat-istiadat sampai tata krama, sejak zaman dahulu
kala, disosialisasikan media, Ini, secara perlahan tapi pasti, mengajegkan
generasi demi generasi di sebuah masyarakat dengan ciri-ciri tertentu.

Semua itu tidak muncul begitu saja. Sebuah koran tidak terbit begitu saja.
Namun, muncul lewat sejumlah upaya meredaksikan peristiwa demi peristiwa di
dalam sebuah pemberitaan. Tumbuh melalui sejumlah orang redakst, dan lembaga
media pemberitaan, yang membuat pemberitaan dan menyebarkannya kepada
masyarakat, Ada orang-orang yang menjadi "penjaga gawang" (gatekeeper)
informasi yang hendak dan harus diberitakan. Mereka mengatasnamakan
kepentingan publik. Mereka melanjutkan hak masyarakat untuk mengetahui
segala kejadian yang dilakukan pemerintah atau lembaga-lembaga sosial yang
kegiatannya terkait dengan kepentingan masyarakatnya, Mereka adalah orang-
orang yang mengolah pemberitaan berdasar tuntutan nilai dan norma
masyarakatnya (White. 1949; Shoemaker, 1991; dalam Straubhaar & Larose,
2004:49).
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Mereka menjadi pengerangka kisah peristiwa yang terjadi di masyarakat
{frameastory. Atheide,1974: Gitlin,1983: dalam Straubhaar&Larose.2004:49).
Mereka mengonseptualisasikan dan memberi konteks, dan magnitude, segala
peristiwa penting dan menarik di masyarakat. Di tiap keping peristiwa, mereka
menglnterpretasikan segala peristiwa itu, misainya, ke dalam tata nilai
masyarakat.

Dari mana asal kerangka itu dikerjakan? Hal Itu berasal dari Invisible self-
censorship media itu sendiri. Pengamat media Francis, Pierre Bourdieu {1998,
dalam Straubhaar-LaRose, 2004: 44-45) menyatakan, bahwa sekalipun dl
masyarakat yang beradab nilai freedom of expression, media seialu melakukan
kegiatan penyensoran oleh diri sendiri terhadap berbagai pemberitaan. Tiap media
memiliki tata niiai mengenai berbagai peristiwa yang bisa-dan-tidak diberitakan,
dan meiakukan kegiatan pra-edit pada pemberitaan yang hendak dibertakan atau
disiarkan. Hal ini tampak, misainya, dalam fenomena pemberitaan SARA dihindati
oieh media-media di Indonesia. Kesadaran akan pluralitas suku, ras, antar
golongan. dan agama yang dapat menimbulkan konflik membuat para pemilik
dan pengelola media menghlndari pemberitaan yang berbau SARA. Masyarakat
dinilai memiliki daya selektif exposure, attention, dan perception yang berbeda-
beda pada agenda pemberitaan tersebut.

Di sisi lain, self-censorship itu juga bisa muncul dari tingkatan sumber
daya manusia yang ada di dalam redaksionai.

Kovach & Rosenstiei" misainya sampai menulis "Why Reporters Won't
Tell Us What We Need To Know", dalam The Washington Monhtly Online (Januari/
Februari 2001). Kovach dan Rosenstiel menyarankan media jangan hanya
mengejar akurasi reportase kampanye, tapi buatlah liputan yang memiliki banyak
relevansi dengan khalayak ramai. Tuntutan orang Jawa Barat, misainya, tidaklah
sama dari pemiiihan ke pemiiihan. Mereka bukan cuma angka-angka peroiehan
suara. Suara rakyat belum tentu sama dengan suara wakilnya di pariemen.

ini berarti masyarakat memerlukan iiputan tentang bagaimana khalayak
memroses suara poiitik. Bagaimana khalayak menginginkan elite-elite pofitik
mengerjakan sesuatu. informasi demografis, mengenai sikap atau pendapat atau
perilaku khalayak dalam mengikuti kegiatan kampanye berbagai keiompok poiitik
di berbagai tempat, memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Dengan
begini, media mengerjakan peliputan berdasarkan pola komunikasi bottom-up.
Model peliputan bottom-up reporting amai diperiukan ketika membuat pelaporan
misainya, pemiiihan caion pemimpin di sebuah wilayah. Bahwa pemimpin itu
dipilih dan diinginkan rakyatnya, akan menjadi terasa signifikan. Sebab,
pemberitaannya tidak melulu berasal dari pemerintah atau pariemen, melainkan
dari di muiut rakyat itu sendiri. Dari suara rakyat yang ada di warung kopi, kafe,
perumahan tipe 21, keiompok tertentu, organisasi keagamaan atau poiitik tingkat
kecamatan, dan seterusnya. Perasaan, minat, dan sikap mereka akan
mengomplitkan pemberitaan. Sekaligus, menampakkan gagasan poiitik apa,
mengapa, dan bagaimana yang tengah terjadi.

Jadi, bukan sekadar pemberitaan calon pemimpin menggagas apa,
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mengapa, dan bagaimana. Pemberitaan pemilu bukan hanya berisi tentang liputan
dana dan waktu kampanye kelompok politik tertentu di satu daerah. Bila begini
kejadiannya, the press is moving profoundly in the wrong direction. Untuk itulah,
berbagai dala dari kantor sensus, deparlemen tenaga kerja, dan lembaga lain,
kerap menolong media. Melalui data-data tersebut, pemberitaan pemiiu dapat
meretieksikan (akta-fakta pemilu secara iebih komprehensif. Tidak meiuiu dlisi
dengan retorika keiompok dan tokoh-tokoh politik yang berkampanye.

Oleh karena itu puia, sebuah media harian mesti rajin mencari feedback
dari khaiayak ramai. Khaiayak di sini bukaniah orang-orang partai atau ormas
pendukung. Juga, bukaniah khaiayak yang telah terkena peiintiran spin doctor
dari petugas humas dan think tank orang atau parpol tertentu.

Dengan kerja macam itulah, media menjadi berfungsi sebagai pelaporan
suara dari iadang-iadang kehidupan masyarakal. Dan, dengan gagah perkasa,
media dapat menyalakan dirinya "pikiran rakyat" masyarakatnya.

Demokrasi, kebebasan pers, dan kemandirian media: ketiganya memang
terkait dengan peran (fungsi) pers di masyarakat. Keadaan sosiai ekonomi dan
politik masyarakat mempengaruhinya.

Ambil contoh peran pers di masa perang. Perang Dunia 11 memberi restriksl
tertentu kepada tiap media. Di Inggris, banyak pers mendukung kebijakan
pemerintah dalam perang tersebut, hanya sedikit yang coba independen. Koran
the Times, misainya, mendukung segala keputusan pemerintah, akan tetalpi
koran the DailylVlirrormash mencoba menginvestigasi berbagai perisliwa ekonomi,
politik, dan diplomatik Eropa secara mendaiam.

Di iini lain, di negara-negara Jerman, Italia, Spanyoi, dan Portugal, faslsme
telah membuat media tekuk lutut kepada program ideologi negara. Setiap media
menjadi wadah penyensoran pemerintah yang ketat. Hal ini dilakukan pula Uni
Soviet dalam pengontrolansistem politik yang berbeda.

Pada intinya, di masa peperangan, segala jenis pengawasan dilakukan
terhadap berbagai peliputan berita. Biro-biro (departemen) negara didirikan.
Kementerian Intormasi Inggris (the British Ministry of Information) dan Kantor
Informasi Perang U.S. (the U.S. Office of War Information) diberdayakan sebagai
mesin pencipta isu-isu pemberitaan dan propaganda. Di AS, kelembagaan sensor
negara mengeluarkan Code of Wartime Practices for American Press, pengaturan
kegiatan pers Amerika di masa perang. Di Inggris, koran-koran dengan sukarela
menyerahkan segala pemberitaannya untuk disensor pemerintah. Mereka telah
mengooptasikan diri untukberkooperasi.

Keadaan itu hampir mirip dengan peran pers di negara-negara berkembang
Dunia Ketiga. Pers diminta menjadi penyalur gambaran yang terkontrol akan
urusan-urusan pemerintah. Selain itu, juga berfungsi sebagai pendorong bagi
kemelek-hurufan masyarakat. Tekanan-tekanan tertentu diberikan bagi media
yang ingin mengembangkan kemandirian sikap dan pendapatnya. Kebebasan
pers menjadi satu soal yang selalu harus diperjuangkan oleh para praktisi media.

Plhak-plhak kekuasaan kerap menjadi kekuatan-kekuatan yang menekan
pers.
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A. Media Cetak^

"Empat puluh tahun untuk usia surat kabar tidaklah panjang," tulis Jakob
Oetama, Pemimpin Redaksl (Kompas, Berita Utama, Setasa, 28 Juni 2005). la
menulis itu daiam "40 Tahun Kompas, Perjalanan Panjang Menuju Pengabdian
Kedua". Dan menilai bahwa umur koran seperti Itu cukup panjang bagi Indonesia.
Blasanya, koran dl Indonesia suka terputus-putus hidupnya. Ini dikarenakan faktor
Interen atau sistem politlk.

Ada benarnya. Dari sisi internal, sebuah media cetak memang harus memlliki
manajemen yang mampu mengatur hubungan antarapelbagal plhak seperti para
pendirl, karyawan, wartawan, khalayak pelanggan dan pembaca. mitra kerja,
agen, loper, pemasang Iklan, dan biro Iklan. Selain itu. interaksi internalnya melalui
surat pembaca, para kontrlbutor, pemerhati, dan pemberl masukan serta kritik.

Semua itu dihldupkan oleh kelembagaan media yang menetapkan peranan,
tujuan, dan visi, sikap, serta orlentasi nilai bagI masyarakat. Datam bahasa teknis
jurnallstiknya, misalnya, menetapkan dengan balk kebijakan editorial dan
kebijakan perusahaannya. Dari sanalah, dihasilkan berita, komentar, dan opini.
Para wartawannya bekerja berdasar kompetensi profesional yang berlandaskan
kode etik profesi dan kebijakan redaksl. Masyarakat, karena itu,
mempercayainya. Membelinya. Dan, mengembangkannya.

Kehldupan media cetak juga ditentukan oleh "kondisi di mana la hidup",
yaknl: "sistem politlk, sistem kekuasaan, serta kultur kekuasaan." Dan Indonesia
amatlah dekat dengan hal itu.Tiap presiden punya aroma kekuasaan tertentu. Di
fase Soekarno, Orde Lama, dan fase Soeharto, Orde Baru, misalnya: hubungan
kekuasaan dengan media punya represi yang berbeda-beda. Pers menghirup
udara Kebebasan (dengan "K") dengan kepengapan dan keleluasaan silih berganti.
Intlnya, setiap perubahan sistem politlk akan merubah sistem pers, sekaligus
dan serentak, sesual yang dikehendaki kekuasaan.

Tapi, dl sisl lain, sesual dengan sifat media yang selalu kenyal, tak mau
stagnan, media cetak di Indonesia berkembang di segala sisinya. Selain mengikuti
waktu perlodik terbltnya setiap pagi atau petang, sebagai harian, mingguan,
atau bulanan, dan sesekali menerbltkan edisi khusus, perwajahan koran pun
ikut mengadakan perubahan. Kompas, misalnya, di pertengahan 2005 itu,
mengadakan perubahan ukuran, kolom, dan gambar, foto, serta tata letak dan
tata wajah, juga dalam bahasa penyajian dan gaya pelaporannya.

Begitu pula dengan tampilan majalah. Sejak reformasi bergullr di Indonesia,
banyak majalah bermunculan. Mereka mengejar kebutuhan masyarakat akan
berbagai informasi, dari yang ringan sampai yang berat. Dl berbagai majalah
berita, misalnya, para wartawannya bukan sekadar melaporkan peristlwa publik
tapl juga mengejar berbagai Informasi yang tersembunyi. Para wartawan diklrim
meliput ke berbagai institusi publik, perusahaan komerslal, atau pemerlntahan.
Para reporter ditugaskan melaporkan kejahatan, bisnis, tim sepak bola profesional,
dan lainnya. Semua itu, didasari kebijakan redaksi dan perusahaan yang baik,
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ditujukan untuk menerbitkan pelbagai majalah dengan masing-masing spesifikasi
target pembacanya.

Berbagai perkembangan media cetak itu memiliki ssjarati dan format
pemberitaannya masing-masing.

SURAT KABAR

"Setiap masyarakat membutuhkan berita," kata penulis inggris Dame
Rebecca West, "seperti orang membutuhkan mala, ia ingin tahu apa segala
sesuatu yang terjadi." Tapi, berita tidak seiamanya berarti seperti itu. Wiiiiam
Randoiph Hearst, salah satu tckoh penerbitan koran di Amerika, punya sinisme.
Berita, menurutnya, iaiah seseorang yang ingin menyetcp sesuatu yang hendak
dicetak. Karena, ikian lebih perlu.

Qua hal itu menyertai perkembangan dunia persuratkabaran modern. Sejaian
dengan daya rengkuhnya terhadap jutaan pembaca di berbagai beiahan dunia,
serta persaingannya dengan radio dan teievisi. Teknoiogi elektronik, yang
memasok teievisi di hampir setiap rumah di dunia Barat, ikut mendorong
perkembangan proses pencetakan surat kabar. Kehadiran teievisi membuat
pemuncuian koran-koran yang dibagikan secara gratis, Ikian teiah menutup biaya
produksi cetak.

Seiain itu, waktu terbit pun menjadi bervariasi: ada surat kabar harian dan

The Washington Post

Alter Eugene Meyer bought The Washington Post in 1933 and began the family
ownership that continues today, he pubiished These Principles":

D The first mission of a newspaper is to teii the truth as nearly as the truth may be
ascertained.

D The newspaper shall tell all the truth so far as It can learn it, concerning the
impadant affairs of America and the world. As a disseminator of the news, the
paper shall observe the decencies that are obligatory upon a private gentleman,

a What it prints shall be fit reading for the young as well as for the old.

a The newspaper's duty Is to its readers and to the public at large, and not to the
private interests of the owner,

a  In the pursuit of truth, the newspaper shall be prepared to make sacrifices of its
material fortunes, if such course be necessary for the public good,

a The newspaper shall not be the ally of any special Interest, but shall be lair and
free and wholesome in its In its outlook on public affairs and public men.

D These Principles" are re-endorsed herewith.

mingguan, ada surat kabar pagi atau surat kabar sore. Juga, target distribusinya:
ada yang hendak menjangkau beberapa ratus penduduk sebuah kota kecii, ada
yang hendak memasok seluruh rakyat di sebuah negara atau bangsa, bahkan
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untukseluruh orang di dunia sebagai "pasar" internasional.
Sebuah surat kabar berbeda dari tipe publikasi lain karena kesegeraannya,

karakteristik headline-nya, dan keanekaragaman liputan yang menyangkut
berbagai toplk isu dan peristiwa. ini terkait dengan kebutuhan pembaca, akan
sisi menarik informasi yang Ingin dibacanya, dari surat kabar yang ingin
diiangganinya. Walau demikian, fungsi surat kabar bukan sekadar pelapor klsah-
kisah human interest 6ar\ berbagai peristiwa atau kejadlan orang seorang.

Pada abad ke-19, surat kabar independen pertama memberikan kontribusi
stgnifikan bagi penyebaran keaksaraan (kemelekhurufan) dan berbagai konsep
hak asasi manusia dan kebebasan demokratis. Surat kabar terus-menerus
mengasah pandangan-pandangan ihwal "global village", perkampungan dunia, di
akhir abad ke-20. Setiap kejadian internasional terkait erat dengan kepentingan
tiap orang di belahan dunia manapun ia berada. Setiap kisah tragedi perseorangan
menjadi milik tiap orang untuk mempersoalkannya ke dalam drama persoalan
internasional.

Asumsinya iaiah setiap orang memiliki hak untuk mengetahui segala pernak-
w  pernik kejadian. Karena, dari bekal informasi itulah, setiap orang dapat turut

urun-rembug berpartisipasi di dalam kehidupan masyarakat. Untuk mendapatkan
kepastian informasi dan kemampuan urun rembug itu, setiap orang membutuhkan
wartawan surat kabar: yang bertugas sebagai wakil masyarakat untuk mencari
dan memberi tahu tentang segala peristiwa yang terjadi yang dibutuhkan
masyarakat. Pada sisi inilah, mengapa wartawan memiliki hak untuk "tahu" pada
segala informasi publik, dan diberi keleluasan untuk mencari ke mana pun
informasi itu berada. Sebab, wartawan bertanggung jawab pada kebutuhan
masyarakat akan informasi yang ada di lingkungannya.

Surat kabar harian sendiri terbit untuk mewadahi keperluan tersebut. Informasi
menjadi instrumen penting dari masyarakat industri. Maka itulah, surat kabar
harian bisa disebut sebagai produk dari industri masyarakat. Di samping itu,
dalam bentuknya yang independen (dalam kemandiriannya), surat kabar biasanya
integral dengan perkembangan paham demokrasi di sebuah masyarakat. Hal itu
bisa terlihat dari kondisi kebebasan pers yang terdapat di sebuah masyarakat,
dan tingkat keberaksaraan masyarakat. Kedua hal ini membuat surat kabar telat
dideflnisikan sebagai sebuah instrumen penting dalam kehidupan masyarakat.
Kesadaran yang terlambat akan pentingnya kebebasan pers. dan tingkat meiek
huruf masyarakat yang rendah, menjadi penyebabnya.

Perkembangan surat kabar, menurut ENCYCLOP/EDIABRITANNICAsendlri
bisa dilihat dari tiga fase.

Fase pertama: fase para pelopor yang mengawali penerbitan surat kabar
yang muncul secara sporadis, dan secara gradual kemudian menjadi penerbitan
yang regular yang teratur waktu terbit dan materi pemberitaan serta khalayak
pembacanya. Berbagai surat kabar awal terbit di masyarakat yang belum paham
betut akan fungsi media; ditambah, cara membaca huruf-huruf berita cetak -
karena keterbiasaan retorika oral jadi penghubung antar individu sosial. Namun,
perkembangan masyarakat akhirnya membuat pertumbuhan surat kabar menjadi
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institusi penerbitan mapan yang diakui masyarakat.
Fase kedua: pertumbuhan kemapanan jurnal-Jurnal regular yang masih

rentan lerhadap berbagai tekanan masyarakat. Sistem otokrasi yang masih
menguasai masyarakat membuat surat kabar kerap ditekan kebebasan
menyampaikan laporan pemberitaanya. Penyensoran terhadap berbagai subyek
maleri informasinya kerap diterima surat kabar. Setiap pendirian surat kabar
mesti memiliki izin {lisensi) dari berbagai pihak yang berkuasa. Semua itu akhimya
mengurangi independensinya sebagai instrumen media informasi.

Fase ketiga, iaiah masa penyensoran teiah tiada namun berganti dengan
berbagai bentukan pengendaiian. Kebebasan pers memang telah didapat.
Berbagai pemberitaan sudah ieiuasa disampaikan. Akan tetapi, sistem
kapitalisasi industri masyarakat kerap jadi pengontrol. ini dilakukan antara lain
meiaiui pengenaan pajak, penyuapan, dan sanksi hukum yang dilakukan kepada
berbagai media dan pelaku-peiakunya.

Berdasar itulah, kemandirian surat kabar ditentukan di sebuah masyarakat.
Kebebasan pers diwarnal. Kehldupan demokrasi di sebuah masyarakat diberi
tingkatan tertentu.

Newsletter®

Penerbitan informal ini sering muncul dalam format yang sederhana dan daiam
gaya sajian yang ringkas. la merupakan berkaia yang menyediakan informasi
khusus untuk khalayaknya. Newsletters (laporan berkaia) merupakan laporan-
laporan yang bersifat umum tapi tidak selalu tetap isinya. Mereka menawarkan
variasi personal jourrjalismtian jarang memuat ikian.

Pionir newsletter modern, menurut ENCYCLOP/EDIA BRITANNICA;
BRITANNlCA.com (2000), adalah corantos-kumpuianhaiaman-haiaman berbagai
item berita yang dikutip dari berbagai jurnal asing. Berkaia ini telah beredar
awainya di Belanda pada permulaan abad 17; dan terjemahan inggris dan
Prancisnya diterbitkan di Amsterdam. Di koioni inggris, di Amerika, Boston
Newsletter-yang juga merupakan koran Amerika pertama - muncul di tahun
1704.

Roger W. Babson, dari Massachusetts, pada tahun 1904, bisa dianggap
di antaranya orang yang memperkenalkan newsletter, ia mengintrodusir sur.'
berkaia tentang soal-soai investasi. Laiu, the Whaley-Eaton Report
meianjutkannya sejak tahun 1918.

Daiam perkembangannya, sirkuiasi newsletterpunya banyak variasi; dari
iembaran cuma-cuma kelompok voiuntarls dalam jumiah yang kecil sampai jumiah
ratusan ribu langganan berkaia The Kiplinger Washington Letter, yang dibikin
Willard M.Kiplinger sejak tahun 1923. Dalam jenis mingguan Latin American
Reports, bermula di London pada tahun 1967. Yang biasa disajikan ialah masalah
bisnis, pekerjaan, energi, kesehatan, kenyamanan, dan perjalanan. Berbagai
perusahaan memanfaatkan isu-isu news/efferuntuk komunikasi internal; berbagai
kelompok non profit memanfaatkannya untuk para anggota mereka.

Perkembangan neH/s/effer dipengaruhi oieh mesin ketik, kecepatan dan
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usaha mesin cetak serta kamera dan seni di abad ke-20, khususnya tahun
1960-an dan 1970-an. KIriman pos, secara langsung dan khusus turut
mempengaruhi. Korr\pu\er {word-processing systems) dan pengiriman elektronik
mempercepat jumlah dan waktu sebarnya.

Pada akhir abad ke-20, lebih 100 ribu aneka newslettermenyebarkan isu
di Amerika. Asosiasi Newsletter Amerika (Newsletter Association of America)
berdiri di New York City pada tahun 1977; berganti nama the Newsletter
Association pada tahun 1982. Newsletter akhirnya merupakan usaha berkala
yang cukup mapan, datam ha! batasan dan bentuk pasarnya. la menawarkan
informasi, advis, dan berbagai petunjuk.***

MAJALAH^

Perkembangan

Perkembangan majalah memiliki beberapa tahapan, seiring perjalanan peradaban
manusia mengembangkan media sebagai sarana penyampai informasi. Berikut
adalah perkembangan majalah menurut ENCYCLOP/EDIA BRITANNIGA:

BRITANNICA.com (2000).

Abad ke-17

Meskipun pada masa Cina kuno pernah diterbitkan sesuatu yang menyerupai
majalah, tetapi majalah yang kita kenal saat ini baru ada setelah ditemukannya
mesin cetak di Barat. Mula-mula mesin cetak digunakan untuk membuat pamflet,
selebaran, buku-buku cerita, cheapbooks (buku-buku murah), dan kalender.
Kemudian energi yang tercurah itu secara bertahap disalurkan untuk mencetak
terbitan regular dengan mengumpulkan berbagai macam bahan yang ditujukan
untuk menyuarakan kepentingan masing-masing. Akhirnya, majalah menempati

posisi di antara buku dan surat kabar tanpa batasan yang jeias.
Majalah yang paling awal Erbauliche Monaths - Unterredungen (1663 -

1668) diterbitkan oleh Johann Rist, seorang teolog dan penyair dari Hamburg,
Jerman.

Dalam bentuk jurna! pendidikan, ringkasan buku-buku baru yang terkenal
mulai disampaikan, namun tidak menyangkut buku-buku tentang kesusastraan.
Bentukan ikian bukudikenalkan sejak tahun 1650, berupa feature yang muncul
secara regular dan kadang diberi ulasan. Katalog- katalog regular (berbahasa
inggris) terbit, secara triwulan, seperti Mercurius Librarius atau A Catalogue of
Books (1668 -1670). Tapi selama abad ke-17, terbitan semacam itu rata-rata
berumurpendek.

Belakangan, diundang para kontributor dari kalangan llmuwan dan menjadi
pelopor keterkenalan ulasan-ulasan kesusastraan.

Jenis majalah yang lebih ringan isinya, atau berkala hiburan, pertama kali
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terbit pada tahun 1672, yaitu Le Mercure Galant (berubah nama, pada tahun
1714, menjadi Mercure de France), didirikan oleh seorang penulis, Jean Donneau
de Vice. Isinya: Kisah-kisah kehldupan, anekdot, dan mutiara hikmah - resep
yang terbukti populer dan ditiru secara luas.

Abad ke-18: inggris

Perkembangan di Inggris, ditandai dengan keadaan masyarakat yang telah
meningkat kemampuan "meiek huruf'-nya (literacy) - khususnya di kalangan
perempuan - ditambah menggejalanya kesadaran masyarakat akan hal-hal baru.
Majalah member! kebutuhan akan hal itu, dan menapakkan kemapanan oleh •' *
karenanya. Yang lebih khusus lag!, di Inggris, kemapanan penerbitan majalah
dipengaruhi oleh tiga essay periodicals (esai-esai berkala), yang ditulis: Daniel
Defoe's The Review (1704-13; terbit seminggu tiga kali); Sir Richard Steele's
The 7af/er(1709-11: juga terbit tigal kali seminggu), yang dilanjutkan Joseph
Addison; dan Addison dan Steele's dalam The Specfafor{1711-12; diterbitkan
kembali pada tahun 1714,sebagai harian).

Abad ke-19: Awal pendistribusian massai

Di awal terbitannya. berbagai majalah didesain hanya untuk untuk kalangan
terbatas. Penerbitnya lebih suka disebut pengelola "quality"magazines. Sejak
tahun 1830-an, l^ermunculanlah majalah-majalah berharga murah, yang ditujukan
kepadapubiikyang lebih luas.

Awalnya berbagai majalah ini menyajikan materi-materi yang bersifat
meningkatkan, mencerahkan, dan menghibur keluarga, tapi, pada akhir abad
18, berkembang majalah-majalah populer yang semata-mata menyajikan hiburan.
Di Inggris, Charles Knight, menjadi pelopor majalah jenis baru ini. la menerbitkan
mingguan Penny Magazine (^Q32 -1846) dan Penny Cyclopaedia {1833 -1858);

Di samping majalah populer, muncul pula berbagai penerbitan majalah
serially, yang dipenuhi dengan gambar-gambar ilustrasi.

Di AS, sampai tahun 1850, perkembangan itu tidak ditemukan. Yang tercatat
mengembangkan penerbitan berskala nasionai, jangkauan oplahnya, iaiah Saturday
Hi/en/np Post (1821 -1869, terbit lagi tahun 1971) dan Voufh Compan/on (1827
1929). . I

Pada seperempat akhir abad ke-19. penerbitan majalah mengalami ^
peningkatan pasar. Masyarakat mendapat limpahan informasi dan hiburan. George
Newnes (Inggris), berawal dari kesukaannya menggunting paragraf-paragraf, pada
tahun 1881 menyaiurkan hobinya ke dalam penerbitan majalah "murah" (penny),
Tit-Bits - pada tahun 1968 berubah Titbits - yang terbit secara periodik, dan
menyebar secara meiuas melintasi batas negara. la mengawali keberhasilan
sebuah imperium penerbitan, yang diikuti oleh Country Life (berdiri tahun 1897),
Wide Word Magazine (1898), juga The Strand Magazine (1891 -1950) - salah
satu majalah hiburan bulanan pertama dengan banyak ilustrasi. The Strand
menjadi populer dan terkenal karena memuat kisah-kisah Sherlock Holmes karya
Arthur Conan Dolye.

Di AS, booming penerbitan majalah terjadi setelah ekspansi besar-besaran
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pasca-perang sipil, juga berkat meningkatnya kecepatan pengiriman majalah
lewat pos (1879). Terjadi jarak cukup senjang antara majalah "mahal" dan
bergengsi (seperti Harper's and Scribner's dengan mingguan murah dan seronok.
Samuel Sydney McClure iaiah sosok yang memulai jarak itu, melalui industrl
penerbitan bulanan popular McClure's Magazine pada tahun 1893. la berani
mematok harga 15 centedari hargajua! umum 25sampai 35 cents. Cara McClure
inl kemudian diikuti. Tujuan: mengejar peningkatan sirkulasi.

Peningkatan sirkulasi ini membawa efek awal tertentu bagi penerbitan
majalah, yakni ikian. Dan, tentu saja, menekan biaya produksi. Praktik ini
kemudian menjadi pola umum bagi dunia penerbitan pada abad sesudahnya,
Kemajuan teknologi turut berperan. Teknologi mass-production ban proses fotografi
(iiustrasi) telah menekan biaya produksi cukup rendah.

Selain Amerika dan Inggris, industrl penerbitan majalah juga berkembang.
Di Australia, Australian Magazine, iaiah majalah pertama yang terbit bulanan

pada tahun 1821 sampai 13 edisi. South Asian Register, tahun 1827, tiga bulanan
yang terbit sampai 4 edisi. Hobart Town Magazine (1833 -1834) bertahan cukup
lama memuat berbagai cerita, puisi, dan artikel-artikel dari para penulis Australia.

Di India, penerbitan majalah awai diterbitkan oieh orang-orang Inggris
(kalangan kolonial). Oriental Magazine, iaiah majalah awalnya, atau Calcuta
Amusement (1785 - 1786); lalu, diikuti sejumlah penerbitan misionaris yang
umumnya berumur pendek. Majalah pertama yang didirikan dan diedit oleh orang
India iatah Hindustan Review, terbit sejak tahun 1900.

Para misionaris iaiah kalangan yang merintis penerbitan di Cina. Dengan
mengambil tempat percetakan di Maiaka, Chinese Monthly Magazine, terbit sejak
tahun 1815 sampai tahun 1822. Diikuti East-West Monthly Magazine, yang 6\ce\ak
di Canton sejak tahun 1833 sampai tahun 1837 dan di Singapura dari tahun 1837
sampai tahun 1847.

Abad ke-20: Iklan, Majalah Berita, dan lalnnya

Iklan, pada awainya, ditentang di berbagai majalah. Alasan-alasan menjaga
nilai-nilai satrawi (kesusastraan) dipakai sebagai penguat penolakan.

Di Inggris, ketika pajak ikian diturunkan, pada tahun 1853, dan para
pemasang iklan mulai menyerbu, berbagai pengelola majalah di antaranya
memasang argumen, 'lugas dari suatu jurnal yang mandiri iaiah melindungi sejauh
mungkin untuk mudah percaya, meyakini, dan tak waspada pada kepintaran
(tersembunyi) pemasang iklan."

Di Amerika, banyak majalah juga bersikap seperti itu. Harper's ban lainnya,
misalnya, memasang ketatnya aturan pada para pengiklan, sampai tahun 1880-
an. Reader's Digest, dengan sirkulasi raksasanya, baru mengizinkan iklan masuk
pada tahun 1955.

Akan tetapi, dewasa ini, iklan sudah menjadi tenaga industri media.
Penerbitan majalah, sebagian besarnya, termasuk medium yang didorong oleh
iklan.

Perkembangan kehidupan yang memola waktu masyarakat semakin cepat,
di abad 20, serta teknologi cetak yang telah mengirimkan limpahan informasi
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demikian rupa, telah mendorong tumbuhnya penerbitan majalah yang ringkas,
padat, dan pendek sajian-sajiannya.

Yang pertama melihat hal itu, dan sekaligus memunculkan kelas baru bagi
dunia penerbitan, iaiah majalah berita Amerika Time, yang diterbitkan tahun1923
oleh Briton Madden dan Henry Luce.

Time bukanlah majalah berita pertama. Di Eropa dan AS sudah diterbitkan
berbagai majalah berita.

Majalah Time sebenarnya merupakan pekerjaan Pathfinder (1894-1954),
yang secara mingguan menulis ulang berbagai berita untukpenduduk pedesaan.
lamenjiplakpemadatan (menglntisarikan) model majalah Digests dan majalah
saku Ipocket magazine). Tetapi Time adalah yang pertama-tama menyajikan
secara ringkas dan sistemalis segala berita di seluruh dunia. la memakai dasar
pandangan bahwa "masyarakat menjadi tuna berita karena ketiadaan publikasi
yang mau mengadaptasi kesibukan orang-orang yang hanya memiliki waktu
sedikit untuk membaca berita."

Semua itu mula-mula dikerjakan secara amaliran dan banyak kesulitan.
Madden maupun Luce tidak punya banyak pengalaman saat mulai meringkas
berita dari kumpulan surat-surat kabar harian (ketentuan hak cipta atas surat
kabar membolehkan cara-cara ini). Tetapi selelah tahun 1928. usaha tersebut
menanjak secara pasti, menemukan pasarnya di kalangan alumni perguruan
tinggi yang jumlahnya membengkak.

Semua itu di antaranya disebabkan oleh gaya pemberitaan Time yang
khas: mampu menampilkan kritikan, berdasar dua nilai demokratis: menolak
otoritas dan memuja kesuksesan. Sajian beritanya dikemas dalam kalimat-kalimat
ringkas, teliti, dan akurat, serta referensial. Pada tahun 1930-1, untuk memperkuat
ketersediaan informasinya. Time Inc. membangun organisasi pemberitaan sendiri.
Kantor tersebut juga memasok untuk lini penerbitan yang lain, termasuk Fortune
(terbit sejak tahun 1930), majalah berita bisnis. Life dan People, mingguan yang
terbitsejak tahun 1974.

Mengikuti langkah Timedi United Slates, Business Week {beidUi 1929),
United State News (1933) dan Newsweek (1933): muncul. Majalah serupa muncul
di Shanghai, yakni East (1933), dan di Inggris, News Reweiv(1936). Namun
tidak begitu berhasil, sebagian karena di Inggris didominasi oleh surat kabar
harian.

Selain majalah berita, ada pula jenis pocket magazines (majalah-majalah
saku). specialized magazines (majalah-majalah khusus), serta majalah-
malajah scholarly (ilmiah), cultural (kebudayaan), dan literary (kesusastraan).

Format majalah Reader's Digest telah mempengaruhi perkembangan majalah.
yang populer disebut majalah saku. Beberapa contoh terbilanya iaIah Your Life
(1937) dan Succes Today (1946-1950), yang dirintis oleh Wilferd J Funk (dijual
kepada Time, 1938). Di Indonesia, masyarakat mengenalnya lewat majalah
Intisariyang berisi berbagai feature ringan tentang berbagai kisah kehidupan.

Majalah-majalah specializedmeng\s\ pula perkembangan dunia penerbitan
majalah. Di tengah peningkatan sirkulasi majalah-majalah umum, beredar pula
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majalah-majalah yang melayani minat-minat khusus {specialisfi masyarakal.
Sirkulasi opiahnya sangat variatif, tapi umumnya stabil untuk jangka waktu
tertentu dan diminati pemasang ikian tertentu. Majalah-majalah jenis inl
diklasifikasikan ke dalam tema-tema materi profesional (seperti perdagangan
dan teknikal) dan jurnal-jurnai nonprofesional.

Perkembangan abad 20 juga melahirkan bentukan majalah-majalah ulasan
ilmiah, berkala politik-kebudayaan, serta majaiah kesusastraan.

Sejumiah Kategori Majaiah
Setiap bentuk publlkasi yang dlterbilkan secara teratur memenuhi definisi sebuah
majaiah. Jumlahnya ratusan rlbu. Dan tak ada satu direktoripun yang mampu
merekamnya secara lengkap. Termasuk Ulrich's International Periodicals
Directory, direktori majaiah terlengkap saat ini yang memuat sekitar 60 rlbu
entrl.

Berikut adalah sejumiah kategori majaiah, menurut ENCYCLOP/EDIA
BRITANNICA: BRITANNICA.com (2000):

(1) Majaiah Umum
Sesuai dengan namanya, majaiah umum berisi berbagai macam hal dan
ditujukan tidak pada segmen tertentu. Pada masa jayanya. saat bentuk
majaiah mulai dlpopulerkan. jenis majaiah ini menguasai pasar
penerbitan majaiah, Trend-nya mulai surut ketlka era segmentasi produk
- termasuk majaiah - mulai diperkenalkan. Majalah-majalah kategori
umum yang masih lersisa kinl mempersempit fokus mereka, beberapa di
anlaranya bahkan bisa diklasifikasikan sebagai majaiah yang khusus.
Contoh majaiah jenis ini iaiah Reader's Digest, atau Intisari.

(2) Majalah-Majalah Berkualitas

Majaiah jenis "berkualitas" ini menawarkan artikel-artikel yang khusus.
Kualitas artikelnya tidak bisa dipublikasikan di mana saja. Kualitas artikelnya
tidak termasuk dalam kategori biasa-biasa saja. Kendati memiliki kesamaan
sifat sajiannya dengan majaiah umum. majaiah "berkualitas" menawarkan
standar kualitas yang lebih tinggi. Maka itu, majaiah jenis ini terutama hendak
menarik pembaca dengan tingkat intelegensi dan pendapatan di atas rata-
rata. Salah satu contohnya iaIah The New Yorker.
Jenis majaiah ini bisa dibagi lagi daiam kategori umum dan khusus. Contoh
majaiah berkualitas khusus adalah Psychology Today dan National
Geographic. Walau tergolong dalam majaiah kategori khusus, para pengelola
redaksionalnya tetap menyasarkan isi bacaan yang bisa bisa dibaca pula
oteh pembaca awam.

(3) Majaiah Penerbangan {In-flight Magazines)
Majaiah jenis ini iaiah sejenis majaiah internal yang ditujukan kepada para
penumpang pesawat terbang (atau jenis transportasi jarak jauh). Umumnya,
majaiah jenis ini masih satu rumpun dengan majaiah umum. Sirkulasi
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majalah semacam ini cukup bagus dan bisa merupakan bisnis penerbitan
majalah yang cukup punya peluang pasar. Organisasi East/West Network,
Inc., misalnya, pada tahun 1976, East/West mempublikasikan 9 majalah
penerbangan untuk maskapal-maskapai seperti Delia, Continental, hlngga
Pan Am, — ditambah 2 majalah motel. Isi majalahnya menggunakan bahan
darl para penulis lepas. Selama setahun tidak kurang dari 500 artlkel dibeli
East/West Network, Inc. untuk mengfsi majalah mereka.
SIfat internal majalah inl menyebabkan isi materialnya disesualkan dengan
profil penumpang pesawat terbang. Misalnya, dikarenakan kebanyakan
penumpang pesawat itu berprofesi sebagai pengusaha, maka umumnya
artlkel yang disajikan tidak terlepas dari tema bisnis dan hiburan. Atau artlkel
yang berkaitan dengan tempat tujuan pesawat, semisal artlkel obyek
agrowisata Bali untuk pesawat tujuan London-Bali. Adapun artikel tentang
kecelakaan pesawat, soal-soal mabuk udara, atau pengalaman tak
menyenangkan saat bepergian, akan langsung masuk ke tempal sampah.

(4) Majalah Bcrlta

Time. Newsweek, US News & World Report, atau Gatra dan Tempo: termasuk
kategori majalah berita. Majalah berita merupakan salu bentuk publikasi
yang mengombinasikan unsur aktualitas peristlwa mingguan dengan
peliputan mendalam {in-depth coverage) dan penullsan teature-mingguan
personal, Majalah ini hendak menjangkau pembaca mingguan, yang ingin
mendapatkan kedalaman pemberitaan dengan tingkat profesionalitas
tertentu. Isl majalahnya kebanyakan ditulis dengan menggunakan
pendekatan feature. Majalah semacam inl tidak memberi banyak peluang
bagi para penulis lepas.

(5) DivisI Majalah dalam Koran

Ini adalah majalah yang diterbitkan sejumlah surat kabar kepada pelanggan
mereka yang memiliki minal dan perhatlan tertentu. Pada majalah-majalah
inilah kebanyakan penulis lepas berpeluang untuk mengisinya dengan
tullsan-lulisan bersifal lokal. Umumnya majalah semacam Inl berisi sketsa
sosok-sosok penduduk lokal, lembar-lembar parlwisata dan sejarah,
renungan pemlkiran, peristiwa-peristiwa budaya, tentang berkebun, dan kial-
klat bisnis. Dengan format semacam ini bisa dikatakan majalah kategori ini
tergolong dalam wilayah majalah umum.

(6) Majalah Kota

Majalah kota berkembang seiring dengan matinya majalah-majalah
bersirkulasi nasional. Yang ditawarkan majalah kota adalah artikel-artikel
survival untuk menghadapi problematika kola besar, ditambah sajian-sajlan
entertain!. Majalah kota yang bisa dijadikan sampel adalah New Yorker,
sebuah majalah dengan pendekatan publikasi literary journalism. Para
penglsl sajlan majalah ini memfokuskan laporannya pada soal-soal
perkembangan perkotaan.
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(7) Majalah Religius

Sesuai dengan namanya. majalah religius memuat artlkel-artlkel keagamaan.
Kendati berlatar agama yang sama, jenisnya cukup bervariasi, mulai dari
majalah bergaris keras-fundamenlalis sampai yang lunak- kompromistis.
Beberapa di anlaranya hanya sekadar bacaan yang ditujukan kepada para
pemimpin keagamaan - semacam majalah yang hidup dlsponsori demi
penunjukan jabatan-jabalan tertentu. Walaupun tampaknya hanya ditujukan
pada khalayak yang relatif terbatas dibandingkan audiens majalah umum,
majalah religius merupakan salah satu pasar majalah yang cukup diminati.

(8) Majalah Pria

Majalah Matra di Indonesia memposisikan diri sebagai majalah kaum pria.
Apa yang ditawarkan majalah semacam ini? Selain artikel-artikel yang
bersifat pemuas kebutuhan pria — dari hasrat seks, hobi, sampai minat
kaum pria lainnya - ciri yang ditampilkan majalah ini biasanya adalah topik
yang sensasionai. Ciri-ciri sajiannya berifat mengekspos isu tertentu, dalam
gaya penuturan yang simpel, langsung pada pckok persoalan sehingga
mudah dibaca dan tidak kelewat ilmiah/akademis. Nadanya ditujukan untuk
kesenangan dan hiburan.

Dengan ciri semacam itu, tidak heran jika banyak majalah pria berani
menampilkan artikel-artikel yang cukup berani.

Majalah jenis ini mencakup majalah-majaiah khusus yang berbicara tentang
hobi para pria seperti bertualang dan memancing. Salah satu majalah pria
yang cukup dikenat iaiah Esquire. Esquire memberi tekanan lebih pada
masalah-masalah sosial, politik, dan sastra. Walau kemudian, berkal bobot
isinya, majalah ini menarik pembaca wanita yang ingin mengetahui berbagai
ha! secara mendalam.

(9) Majalah Wanita

Materinya cukup bervariasi, mulai dari yang menawarkan tips-tips dapur
hingga majalah yang diisi oleh aklivis feminis yang menuntut persamaan.
Termasuk kategori majalah wanita adalah majalah-majaiah remaja putri -
Gadis, misalnya - yang menawarkan sajian-sajian khas kepada pembaca
wanita berusia muda (bandingkan dengan kategori pembaca Femina). Artikel
yang ditawarkan majalah wanita kebanyakan berkisar pada gaya hidup dan
peran wanita, diwarnai dengan sifat hiburan yang cukup kental.

(10) Shelter Magazine

Majalah ini ditujukan kepada khalayak yang menaruh minat pada hal-hal
yang berkaitan dengan rumah, pertamanan, berkebun, dekorasi interior, atau
berbagai aktivitas "rumah" lainnya. Contoh majalah ini iaIah berbagai majalah
yang memakai nama-nama seperti Better Homes and Gardens, House
Beautiful, atau Asri. Artikel-artikelnya berjenis how-to-pieces, atau
dimaksudkan untuk memberi petunjuk-petunjuk tertentu. Kebanyakan
majalah 'shelter' ini sering pula disisipi maleri-materi mengenai travelling,
kesehatan, keuangan, bahkan hiburan.
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(11) Majalah Pertantan

Berisi artikel-artikel yang berkisar pada topik pertanian atau pelernakan,
berkebun, dan menanam buah. Arlikel-artikel tersebut diisi oleh para penulis
berpengalaman di bidangnya. Selain majalah pertanian umum seperll
Trubus, ada pula majalah-majalah khusus yang ditujukan untuk topik yang
lebih spesilik, semisal majalah yang khusus berbicara tentang seluk-beluk
ikan hias, atau burung perkutut, atau merawat dan mengembangkan bonsai.

(12) Majalah Olahraga

Tema berita maupun ulasan dan artlkel berkisar pada olahraga dan aktlvitas
fisik di luar ruangan (outdooractivities). Selain majalah olahraga yang bersifat
umum, ada pula yang mengkhususkan diri pada topik tertenlu, seperti Raket
untuk tenis dan bululangkis, atau Sportif untuk sepakbcla. Di AS, majalah
olahraga mulai mengarahkan isinya kepada segmentasi gender tertenlu.
Misalnya, sejak tahun 1974, mantan petenis dunia Billle Jean King
menerbilkan WomeriSports.

(13) Jurnal Pcrdagangan

Karena ditujukan untuk kepentingan bisnis, artlkelnya pun kebanyakan
berkisar soal bisnis dan ekonomi. Sebagian besar jurnal perdagangan ini
diisi oleh para kontribulor tertenlu. Para editor Jurnal semacam ini mengolah
sajiannya berdasar paparan-paparan yang bersifat teknis dan membutuhkan
dukungan data serta analisis akurat.

(14) Majalah Perusahaan

Ada yang ditujukan untuk khalayak umum, ada pula yang diterbitkan sekadar
untuk memenuhl kebutuhan perusahaan menjalin kontak antar anggota.
Buletin Filateli, Tropicana Slim (khusus produk Nulrifood), misalnya,
pertumbuhan majalah jenis in! cukup tinggi. Hal ini dikarenakan lerkail
dengan pemunculan berbagai perusahaan di masyarakat. Para pengeloianya
mendasarkan Isinya kepada kepentingan public relations dari kelembagaan
yang menerbitkannya. Maka ilu, banyak majalah jenis ini yang ditujukan untuk
menjaga dan meningkatkan pencitraan lembaga.

(15) Majalah Fraternal - Organisasi Persaudaraan

Majalah ini diterbitkan untuk kepentingan organisasi. Kebanyakan sajiannya
berisi materi yang mellbatkan para anggota dalam proyek-proyek organisasi,
seperll The Rofarian untuk para anggota Rotary Club.

(16) Majalah Opini

Berisi berbagai artlkel opIni. Misalnya, majalah yang bervisi poiitik lertentu.
Jlka dikelola dengan baik, kredibilitasnya mendorong banyak penulis untuk
mengirimkan pemikiran-pemlkirannya. Para penulrsnya kebanyakan mencari
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prestise. Mereka mengirimkan artikelnya dengan harapan namanya tercatat
dalam konstelasi para elite intelektual.

(17) Publikasi Alternatif

Disebut juga 'pers bawah lanah'. beberapa fllosofinya bersandar pada
khalayak yang tergolong kecil hingga medium jumlahnya. Cakupan isinya
dimulai dari minat yang sempit dengan format sederhana. namun tak tertutup
kemungkinan - jlka disukai publik — berkembang menjadi besar. Majalah
Rolling Stone misalnya.

(18) Majalah khusus iainnya

Kategori majalah inl meliputi pertumbuhan dari kebuluhan, minat, dan
perhatian masyarakat, yang dari hari ke hari kian bertambah sesuai dengan
peningkatan hidup keseharian yang dikehendaki masyarakat. Mereka terdiri
dari khalayak-khalayak pembaca yang menginginkan terbitan majalah-
majalah yang mengkhususkan isinya pada soal-soal seperti kesenian,
astrologi, fotografi, mobil, pesawat, bisnis, anak dan remaja, konservasi
alam, kriminalitas, drama, makan dan minum, pendidikan, fiksi, film,
kesehatan dan obat-obatan, sejarah, hobi, humor, media, militer, musik,
puisi, politik, sains, ilmu sosial, bahkan seks, dan Iain-Iain.***

B. Media Elektronik

Dunia media elektronik® adalah dunia slaran. Dunia siaran berbeda dengan dunia
cetak-mencetak koran dan majalah, atau media cetak pers Iainnya. Dunia siaran
di antaranya mengenali bahasa siaran sebagai bahasa percakapan. Bukan
bahasa teks yang dibaca, tapi bahasa audio, atau audio -t- visual, yang ditangkap
telinga dan mata pemirsa.

Radio iaiah medium massa yang paling cepat dan luas daya jangkaunya.
"It's everywhere," tulis Tuggle® dkk dalam Broadcast News Handbook {200^: 73).
Khalayak dapat mendengar radio dimana saja, di saat televisi tak bisa ditonton,
dan koran tak dapat dibaca. Radio ialah salah satu medium yang dicari sebagian
besar masyarakat saatsebuah perlstiwa besar terjadi. Berlta radio, nilaiTuggte
dkk., merupakan "high-energy production of highly condensed informatiori'.
Sebuah siaran radio boleh jadi hanya berlangsung selama empat menit, tapi
isinya bisa mencapai limabelasan berita.

Hyperkinetic, istilah Tuggle dkk., pantas untukdijadikan deskripsi berbagai
radio pemberitaan di banyak staslun komersial. Ringkas, cepat. bermuatan tinggi,
dan a driving rhytem, ialah di antara ciri yang menyertai orang, tiaf» pagi dan
sore, saat mendengarkannya di mobil. Di Barat, berita radio ada di posisi at top
of the hour, saat khalayak mencari laporan kemacetan dan cuaca, up dates
berita olahraga, laporan medis, commentary, laporan bisnis, dan pengulangan
semua itu di seperempat dan setengah jam berikutnya. Banyak beritanya, bahkan,
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"only a few seconds lon^.
Di dalam dunia pemberitaan televisi pun, spesifikast terjadi. Seorang

produserberitatelevisi, diantaranya, menurutTuggle dkk (hlm.139-142), harus
menghitung durasi pemberitaan. Sebelum siaran berita berlangsung, ia harus
menentukan berapa banyak waktu yang tersedia. Jumlah waktu yang tersedia
sudah diagendakan dari malam ke malam. Total jumlah waktu itu mencakup
ikian. teases, olahrga, ramalan cuaca dan obrolan. Semua Itu disebut skeleton
lime (kerangka waktu') atau filler lime (pengisi waktu). Dan, jlka semua itu tidak
diatur dengan balk, ada keleblhan atau kekurangan waktu dl satu bagiannya
maka akan terjadi news hole. Ada ruang kosong yang harus kita Isi dengan
berita.

News /7o/edapat dialur, dapat ditambah dan dikurangi tergantung dari jumlah
ikIan. Dapat juga ditambah dan dikurangi tergantung pada jumlah waktu untuk
berita lainnya. Karena alasan Itu, produser dikenal sering meminta beberapa
materi siaran masuk "menyumbangkan waktu." Mekanisme komputer jadi
tumpuan produser untuk pengaturan kerangka siaran waktu tersebut, untuk
memasukkan, menyimpan, dan mengisi rundown informasi.

Di dalam media on line, teknologi menjadi faktor penentu. Beda wartawan
online dengan wartawan lainnya adalah pada tantangan berita cyberyang begitu
cepat, hampir tiap menit perubahannya, dan ruang pemberitaan yang sebatas
layar monitor. Pemberitaannya bisa ditanggapi langsung khalayak, dan dapat
terhubungkan dengan berbagai berita. arsip, dan sumber lain, melalul format
hyperlinks. Pavlik (2001) menyebut jurnalisme ini sebagai contextualized
Journalism, dikarenakan kemampuannya dalam menggabungkan kemampuan
multimedia digital, interaksi online, dan tata rupa fiturnya.

Begitulah sekelumit pemberitaan media elektronlk. Media elektronik memang
memiliki kekhasan tertentu.

JURNALISME RADIO

Radio 68H Masuk Final Kompetisi Bergengs!

Tingkat Dunia"

Jakarta, 3 September 2003 — Hari inl Kanto: Berita Radio 68H
diumumkan sebagai satu dari 25 finalis penerima penghargaan bergengs!
Tech Museum 2003: Technology Benefiting Humanity yang diselenggarakan
Applied Materials Inc. The Tech Museum of Innovation yang berlokasi di San
Jose, California mengumumkan para finalis tersebut.
Dl Silicon Valley yang menjadikan teknologi sebagai gaya hidup, Penghargaan
The Tech Museum dikembangkan untuk mengenali perlunya menjembatani
teknologi di negara yang sedang berkembang dan teknologi yang sedang
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berkembang di negara maju.
Kantor Berita Radio 68H terpilih sebagai kandidat penerima

Penghargaan Knight Bidder Equality, yaitu kategori untuk organisasi atau
lembaga yang mempergunakan teknoiogi untuk memerangi pelanggaran Hak
Asasi Manusia dan ikut mengembangkan proses demokrasi di daerah
mereka.

Kantor Berita Radio 68H terpilih sebagai satu-satunya finalls dari
Indonesia. Sedangkan para finalls lainnya berasal dari Amerika Serikat. yaitu
The Benetech Initiative dari Palo Alto, Amerika Serikat; The Boston Foundation
dari Boston. Amerika Serikat; League of Woman Voters of California Education
Fund dari Cupertino, Amerika Serikat; dan WITNESS dari New York Amerika
Serikat.

Cuplikan berita itu mencerminkan saiah satu perkembangan jurnaiistik radio
di Indonesia. Kantor Berita Radio 68H (KBR 68H) merupakan kantor berita radio
independen. Kantor Berita ini memvisikan fungsi penyalur akses informasi
masyarakat, melaiui informasi terbaru, independen, dan bisa dipercaya.

Melaiui teknoiogi sateiit, KBR 68H membangun jaringan siaran jurnaiistiknya
dengan iebih dari 290 stasiun radio. Tiap stasiun radio yang bergabung dengan
KBR 68H disambungkan dengan piranti parabola dan digital receiver, untuk
menangkap program-progam 68Hyang dipancarkan melaiui sateiit.

Format siaran jurnaiistik radionya memiiiki daya jangkau terhadap 20 juta
pendengar di berbagai pelosok di iintasan gunung dan lembah geografis Indonesia.
Pemberitaannya didukung sekitar 50 jurnails di Jakarta dan 60 koresponden di
berbagai kota.

Format pemberitaannya ditujukan untuk mendorong proses transisi
Indonesia menuju demokrasi yang iebih sehat. Pemberitaannya hendak
memasok ruang diskusi publik dan keiancaran arus informasi. Pemberitaan 68H
berniat menjadi penyedia platform bagi masyarakat yang "semakin terbuka,
terlibat, dan memutuskan persoaian mereka sendiri - sesuatu yang selama
beberapa dekade lalu dihalangi-haiangi oleh Pemerintah Orde Baru."

Ulah radio menembus represi politik mempunyai banyak cerita.
Ketika 12 Mei 1998, enam mahasiswa Universitas Trisakti tertembak,

berbagai radio kampus memasang iagu Imagine-nya John Lenon. Seruan Lenon,
The Beatles, ini meruyak udara Jakarta yang tengah digempur demonstrasi.
Seakan jadi simboi peace itu indah blla Orde Baru turun tanpa saiak senjata. Di
Bandung, Radio Mara mengumumkan pita putih dikenakan kepada pemirsanya.
Kantor stasiun radio itu iaiu kebanjiran telepon dan kiriman pita.

Kisah heroik macam itu dimiiiki radio dari sejak jaman kemerdekaan.
Di maiam 17 Agustus 1945, radio jadi buruan kaum Repubiikan Indonesia

yang ingin ngomong "Kemerdekaan adaiah hak segala bangsa", dan mencabut
bendera Jepang atau Beianda dari pekarangan gedung. Dengan selandap-
se/t/ndupdari intaian kempetai Jepang, mereka siapkan m/k stasiun radio Hoso
Kyoku, di Jakarta, untuk menyiarkan suara Soekarno - yang Iaiu jadi Presiden
pertama Indonesia - yang pagi sebeiumnya membacakan pernyataan
kemerdekaan Repubiik Indonesia. Esok harinya, dari Bandung, suara itu
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bercampur bahasa Inggris mengudara keseantero dunia. Ini hasII ulah Republikan
muda Bandung yang menyambungkan radio lokal ke transmiter gelombang
pendek punya Kantor PusatTelegraf. Dunia pun lalu tahu, kini ada Indonesia di
wilayah Asia Raya milik Jepang, dan sebeiumnya Hindia-milik-Beianda.

Kiprah radio di seantero sejarah Indonesia, bukan cuma itu.
Nama RRl (Radio Republik Indonesia) sempat tercatat dalam peristiwa G30S

PKI 1965. Sasaran utama Letkol Unlung, dan pasukannya, pada 1 Oktober
1965 iaiah gedung RRl, dan beberapa pusat telekomunikasi di Jakarta Pusat.
Tujuan: siaran publik yang berisi gagalnya Dewan Jenderal menggulingkan
Presiden Soekarno. Dan, malamnya, Mayjen Soeharto (Presiden Kedua Rl)
segera merebut kembali studio RRl di Jakarta, dan membalikan siaran Letkol
Untung, dan mengumumkan ABRI siap memegang kendali.

Semua itu dikisahkan Sen dan Hill" (2001: 94-96,117) ketika membahas

"Radio: Revolusi dan Regulasi". Radio, menurut mereka, punya dayajangkau

yang lebih ketimbang televisi atau koran dan majalah.
Lewat radio, orang lebih in lune mendengar bahasa daerah masuk ke telinga.

Bahasa lokal memang lebih enak didengar khalayak. Dan cas-cis-cus penyiar
radio bisa menyedot perhatian. Tidak perlu meiek hurup, untuk diajak tahu hal-
hal aktual. Mendengarkannya pun tidak perlu listrik, seperti televisi (saat itu),
yang cukup kuat. Sambil merem. berbagai hal masuk kuping kiri ke luar kuping
kanan, dan satu-dua ada menancap di kepala dan perasaan. "Radio mendorong
proses demokratisasi di Indonesia", tulis Sen dan Hill (hlm.118). "Radio menjadi
sumber opini publik yang beraneka ragam dan kedaerahan." Radio pun jadi
"alat bagi para aktor politik" menjangkau khalayak pemilih yang rupa-rupa jenis.

Radio sebagai Medium

Ketika sebuah peristiwa gempar terjadi, seperti pembiinuhan presiden, gempa
bumi, yang namanya berita akan lebih cepat sampai bila disiarkan radio. Cetakan
koran dan majalah membutuhkan waktu. Program radio mempunyai keluwesan
untuk segera mengudarakan buletin pemberitaan. Sebelum kemacetan jalanan
kota mengantri, radio punya daya tembus canggih untuk mengintormasikan
dan menginstruksikan para pekerja agar tidak terjebak kemacetan di area lintasan
sebuah radio dapat diterima.

Pemberitaan radio memiliki standarisasi tertentu. Banyak radio di Indonesia,

sejak retormasi, yang telah menancapkan programs pemberitaan atau siaran
informasi sebagai daya jualnya. Walaupun, dari sisi manajemen, pemberitaan
radio punya ongkos produksiyang lumayan besar.

Banyak radio menyatroni pendengarnya melalui potongan dan ringkasan
berita dari kantor-kantor berita. Berbagai berita utama, baik nasional ataupun
"dunia", dicuplik. Banyak pula stasiun radio yang menyiarkan pemberitaan yang
bersifat lokal, hasil "tulis-ulang" dari koran-koran lokal atau didapat dari sumber-
sumber kepolisian, atau hasil dari sebuah pertemuan atau peristiwa sebuah
organisasi. Laporan pemberitaan lokai ini memiliki kekuatan tersendiri.
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Ada perbedaan, dengan misalnya media cetak, dari pemberitaan yang
berslfat broadcasts ini. Ada penyiar berita yang menyampaikan informasinya
langsung dari kejadian, on air. Mereka melaporkan langsung berbagai detil peristlwa
yang terjadi saat itu. Ada pula yang jarang menyiarkan langsung sebuah peristiwa.
Ini misalnya dilakukan stasiun radio "musik", yang mengorientasikan manajemen
siarannya kepada khalayak muda - yang tidak begitu menyukal berita.
Pemberitaannya didesain hanya berkisar di soal-soal //fes/ytedan bintang selebritis
ketimbang yang berat-berat seperti berita nasional (Agee et all, 1994)'^

Keleblhan radio, sebagai media massa, memang ada dalam hal daya
tembus. Informasi yang disiarkannya punya nilai kesegeraan {immediacy) dan
keluwesannya {flexibility), la seakan dengan mudah berada di sekitar kita: pesan
diantarkan melalui kecepatan transistor, dan sekelompok orang yang tak saling
kenal (di mana pun ia berada) mendengarkannya. Jutaan radio penerima telah
siap menerlma.

Kebanyakan program radio menyetel mata-mata acara yang terdiri dari
musik rekaman, diselingi dengan berita, olahraga, talk shows, ikian komersial,
dan materi-materi dramatik atau intelektual. Radio memiliki keampuhan tersendiri,
dalam menembus masyarakat. Walau makin ke sini banyak dikalahkan media
elektronik lainnya, dan lebih disorot karena hiburannya (seperti di Indonesia, era
Orde Baru), akan tapi radio bukan hanya menyiarkan hal-hal yang bersifat hiburan:
radio melayani fungsi penting penyebaran informasi.

Karena variasi acaranya. radio memberi hal-hal yang bersifat auditif kepada
setiap orang. Para penduduk kota (urban) menyetel radio untuk mendapat laporan
lalu lintas di jalanan kota, para petani untuk harga pangan, berbagai keluarga
tentang kehidupan kotanya. Radio punya kecepatan lebih dibanding medium
komunikasi lainnya dalam melayani materi informasinya. Para penggemarnya,
memang, menyetel radio untuk mendapatkan hiburan dan kekuatan untuk
mencapai segera apa yang diimpikannya.

Karakter Radio

Beberapa ahli komunikasi massa, dan praktisi radio, kerap menyebutkan
beberapa ciri radio sebagai salah satu medium komunikasi massa. Ciri ini
menempel pula pada kegiatan jurnalistik radio. Reportase radio misalnya harus
memperhatikan karakter auditif, yang berbeda dengan media cetak (yang
mengandalkan teks sebagai antaran pesan beritanya).

Berikut ini adalah gambaran karakter radio, menurut Suherman, sebagai
sebuah medium jurnalistik^l

Bersifat Auditif

Dari radio, orang hanya bisa mendengar. Khalayak radio cuma dapat "suara".
Tidak ada kata-kata tekstual yang bisa diulang-ulang pembacaannya. Tidak

101



JURNALISME KONTEMPORER

pula gambar-gatnbar bergerak yang divisualkan televisi.
Sifat auditif Ini memberi batasan terlentu pada pelaporan radio. Pemberilaan

radio mesti langsung, dan tepat, dipahami pendengar. Orang tidak boleh kalang-
kabut mencerna apa yang diomongkan penyiar radio. Apalagi sampai salah
menyebut fakta, seperti nama, tempat, waklu, dan sebagainya.

Hal ini dikarenakan oleh ketidakmampuan radio untuk mengulang kembali
apa yang sudah diberitakan. Sekali berita ifu mengudara maka serenlak, seketika,
dan langsung pula menjadi isu atau opini masyarakat. Bila loh diralat, belum
tentu pendengar yang sama akan mendengarkannya kembali. Maka itu, akurasi
pemaparan berita radio punya dimensi penting.

Pada slsi ini pula, reportase radio memerlukan kapasitas "suara" yang
jelas, jernih, tidak bias. Vokal suara yang empuk, bening, dan enak didengar-
seperti yang banyak dipakai penyiar Radio Republik Indonesia (RRI) - masih
jadi persyaralan penting. Akan tetapi, pada perkembangannya kini, beberapa
jenis suara telah masuk ke dalam arena penyiaran berita radio. Keiincahan dan
keluwesan kerap dibawakan dengan baik oleh beberapa penyiar berita radio yang
membawakan pesannya tidak "seformar radio "negara". Banyak radio swasta
yang memunculkan vokal penyiar informasinya radionya dengan suara yang
seempuk almarhum Sambas, tokoh penyiar berita legendaris Televisi Republik
Indonesia.

Selintas

Pemberitaan radio punya daya jangkau yang seketika, langsung membekas di
benak khalayak. Dalam kejapan waktu sesaat, orang langsung menylmpulkan
apa yang terjadi. Berbagai fakta dan peristiwa yang dilaporkan langsung memberi
gambaran apa yang terjadi.

Akibatnya fatal bila terjadi kesalahan. Orang agak kesulitan merubah apa
yang barusan didengarnya. Gambaran peristiwa yang telah terjalin agak sulit
untuk direka ulang. Tidak ada waktu lagi, tidak ada alat lagi, tidak ada upaya lagi
untuk merombaknya,

Karena itulah, gaya pengulangan - seperti para "rapper" - diperlukan dalam
pemberitaan radio. Ralat atau perbaikan kesalahan yang telah dilakukan mesti
terus diulang-ulang agar pendengar yang telah menylmpulkan apa yang terjadi
dapat segera menangkap kembali kesalahan persepsinya.

Pada sisi inilah, pemberitaan atau informasi radio dikemas dengan gaya
keringkasan yang amat pendek, tegas, dan menghlndari bias. Kesellntasan
pendengar menyimak radio menuntutnya.

Imajinatif

Faktor imaji ini dibangun dari "suara-suara" yang disampaikan penyiar. Ketika
penyiar menyampaikan sebuah kendaraan telah "nyemplung" ke dalam parit,
dan leronggok menunggu "derekan" mobil mengangkutnya ke pinggir jalan, maka
bayangan pendengar dipenuhi oleh banyak gambaran kejadian yang terjadi.

102



Media

Hal inl menyebabkan adanya daya pukau lain dari radio. Orang akan leblh
terpaku saat mendengar berita radio. Orang telah menaruh pikiran dan
perasaannya pada segala ucapan penyiar radio, iring-iringan demo, dari para
aktivis yang berteriak-teriak dan mengacungkan spanduk protes, muncul melalul
"suara-suara" penyiar yang coba menggambarkan rentetan peristiwanya.

Imajinasi virtual pun membayang di saat pemberitaan radio menyiarkan
suasana pertunjukan musik, dengan berbagai efek "mixer". Lengkingan vokal
penyanyi, dilatarbelakangi gemuruh penonton di bawah panggung, dapat dibuat
dramatis melalui peralatan sound digital tertentu. Yang sampai ke pendengar
bukan lagi hanya lagu tapi telah bercampur dengan imaji-imaji lain.

Daya Dengar Khalayak

Khalayak radio memlliki kendala psikologi-sosial dalam menangkap pesan. Para
pendengar mudah jenuh, bosan, dan mencari gelombang radio lain. Orang redaksi
kerap melupakan bagaimana slarannya ditolak pendengarnya^".

Jurnalts radio mesti menghindari redundansi dengan meningkatkan lebih
banyak informasi yang berguna bag! khalayaknya. Pesan harus membuat
khalayak terfokus pada elemen-elemen kunci dari materl yang tengah dislarkan,
dan juga menyertakan konsep-konsep kompleks, nama-nama tidak familiar, istilah-
istilah, yang mesti dikenali khalayak sepersis yang dikehendaki.

Terutama, dalam siarang langsung, atau "//Ve". Bahasa "tutur" jurnalistik
radio, walau tanpa teks, tanpa persiapan, muatan Informasi mesti dijaga.

Inilah yang disebut "the texture of a broadcast' dalam jurnalisme radio.
Texture ini yang mengantarkan segala sound6\ udara yang langsung diterima
pendengar. Bahannya dirajut dari karakteristik dunia penyiaran. Persepsi
pendengar dirajut di sini pula. Entah dipersiapkan sebelum siaran, entah telah
diperhltungkan di saat siaran.

Dalam siaran dialog langsung. jurnalis radio mengembangkan kecakapannya
menghadapi lawan bicaranya melalui kebiasaan bercakap-cakap selama ini.
Narasumber handal, yang direkam suaranya, telah terbiasa, secara otomatis,
membangun pembicaraan yang tidak redundan.

Dari sisi persepsi pendengar, jurnalis kerap memperhltungkan sraran kata-
kata informatifnya. Perlunya memperhltungkan tahap ambang batas atau krisis
"perhatian" pendengar. Maka, percakapan yang dibangun lewat pembacaan teks
kerap dthindari. Percakapan langsung, selama itu bisa, lebih diburu. Dialog dan
liputan saat kejadian, dengan mengajak bercakap-cakap pelaku yang terkait
dengan sebuah peristiwa, lebih diutamakan.

Ambang krisis perhatian menjadi hal penting. Pendengar tidak akan
melanjutkan perhatiannya pada saat tidak ada lagi informasi tambahan yang
mesti diperhatikan.

Pertama, krisis perhatian pendengar mulai terjadi, mudah terputus,
khususnya setelah 3 atau 5 menit pertama ia mengikuti siaran. Ini krisis yang
tidak terhindarkan.
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Krisis kedua, datang pada 8,5-9 menit dari awa! siaran mengudara. Upaya
mengatasinya, texture siaran mesti lebih mendekati situasi natural dan penuh
aktifitas, yang terasa langsung dan penuh dialog.

Krisis ketiga, terjadi setelah 14 menit siaran berlangsung. Pada saal ini,
texture siaran mesti menampiikan gambaran-gambaran aktif, meialui emosi-emosi
aktif dari sudut pandang orang-orang yang terlibat percakapan. Percakapan mesti
berisi emosi, membangun diskusi yang penuh pertentangan, dalam ekspresi-
ekspresi iangsung kekaguman atau kejengkeian. Bisa juga disisipkan musik
yang tepat.

Pada menit ke-28 muncui krisis perhatian paling kuat tatkala khaiayak
mulai ieiah, khususnya dalam mengikuti siaran yang lemah, lesu, tidak
bersemangat. Ini saat siaran tidak mampu dikembangkan lebih lanjut. Berbagai
fakta pun tak mampu menyedot perhatian. Ini bukan saat membuat pendaiaman
analisis, sebab yang terjadi adalah mutu siaran yang semakin membosankan,
tanpa letupan dinamika, dan pendengar sudah habis kesabaran untuk
mengikutinya.

Dinamis dan ringkas adaiah ekspresi siaran yang kini lebih didengar
khaiayak. Terutama, daiam pemiiihan fakta-fakta dan detil-delilnya. Terutama,
dalam siaran-siaran TV dan radio. Umumnya, standarpenyajian berita radio dan
teievisi iaiah 100 detik. Selama 3 menit, praktis merupakan siaran yang
mengemukakan kelengkapan peristiwa disertai pemberian berbagai komentar.
Siaran 10 menit ialah waktu untuk menjelaskan segaia sisi permasalahan dengan
sisipan para koresponden dan sketsa. Program 14-15 menit ialah ruang untuk
observasi, analisis, dan sorotan pada tema-tema sosiai politik dan moral. Program
28 menit lebih cocok untuk siaran dokumenter atau sandiwara. Tentu saja akan
ada bagian-bagian yang membosankan. Namun, sebagai sebuah perkecualian,
untuk waktu menjelaskan sesuatu yang tidak biasa.

Perhatian khaiayak bersifat mobile. Khaiayak tertarik oleh tema-tema dan
permasalahan yang exciimg, dukungan pada tema-tema yang menurutnya
penting, dengan penyiaran fakta-lakta yang gamblang, dan keputusan-keputusan
kreatif yang menarik.

Bahasa Berita Radio

Format-format penyiaran radio mengasumsikan adanya desain "bahasa tekstuaP
yang khusus dari dunia penyiaran. Kekhususan teksnya terkait dengan
kepentingan masyarakat akan informasi dan hiburan yang auditif. Maka itu,
terciptaiah penggunaan bahasa verbai yang berbeda dengan bahasa sehari-hari
dan bahasa formal yang dipakai di masyarakat.

Dunia radio adaiah dunia siaran. Dunia siaran berbeda dengan dunia
cetak-mencetak koran dan majaiah, atau media cetak pers lainnya. Dunia radio
di antaranya mengenaii bahasa siaran sebagai bahasa percakapan. Bukan
bahasa teks yang dibaca, tapi bahasa audio yang didengar telinga.
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Maka, dibutuhkan keterampitan mengolah bahasa yang agak lain. "How
to craft the language for a broadcast audience", kata Tuggle^® dkk {2001: 1),
ketlka mengkarakteristikan broadcast news writing. Bagaimana mengolah
bahasa untuk siaran bag! pendengar radio. Bagaimana mengisahkan peristiwa
dengan cara menarik, mengabarkan informasi, dan mengesankan kepada
khalayak seolah berada di tengah peristiwa.

Untuk itu, Tuggle dkk (him. 2-11), menyampaikan beberapa karakteristik
broadcast style yang perlu disimak.

Khalayak hanya mendapatkan satu kesempatan untuk memahaml.

Di dalam siaran, Anda menults untuk didengarkan. Khalayak tidak dapat bolak-
da//k mendengar, mencari kejelasan, sebuah siaran radio. Siaran berita radio

harus merupakan berita yang mudah dicerna dalam satu kali dengar. Harus bisa
ditangkap secara sambil-lalu.

Maka, kita harus membuat setiap kalimat dengan sangat jelas agar khalayak
langsung paham hanya dalam sekali penyampaian. Maka (lagi), sekalipun
sepertinya yang terbaca di halaman teks siaran cukup jelas. seorang penyiar
tahu persis kedengarannya belum tentu pas - jika belum dibacakan dengan
volume suara yang cukup kerasa. Maka (lagi juga), penulis naskah {script) harus
membuat tullsan yang bila dibaca terdengar jelas dan tegas setiap kata-katanya.
"Writing for the ear is one of the biggest differences between print and broadcast
writing," jelas Tuggle dkk.

Struktur Penglsahannya Berbeda. Penulisah naskah siaran tidak
menggunakan gaya Piramtda Terbalik. Menulis berita siaran, fakta-faktanya tidak
disusun dari atas ke bawah, berdasar urutan yang paling penting (di atas) ke
yang tidak paling penting (bawah). "We don't build stories in descending order of
the facts," papar Tuggle dkk. Di bagian akhir (bawah) dari sebuah berita siaran,
justru, penyiar menyajikan sesuatu yang paling penting ditangkap khalayak.
Isinya berupa summary statement, inti ringkasan peristiwa. Khalayak
membutuhkan inti dari sebuah berita. Tapi juga, bukan berarti ringkasan pemyataan
yang seakan memberi tahu khalayak bahwa kejadiannya berhenti sampai di
situ. Akan tetapi, ringkasan kisahnya harus memberi tahu pendengar atau pemirsa
bahwa peristiwanya bisa bertanjut, to be continued, punya kisah lanjutannya,
berkembang di tiap waktu." The story is a continuing one and that we'll follow it to
its conclusion."

Penulis Naskah Menggunakan Nada Percakapan. Penulisan berita
siaran tidak begiru seformal menulis berita cetak. Yang ditulis di dalam naskah
siaran, iaiah untuk menceritakan kepada seseorang yang belum tahu persis
kejadiannya dibanding si penyiar. Naskah itu harus bisa mengimpresi pendengar,
bukan membuat pendengar minder karena nada sok tahu si penyiar. Jadi, harus
bisa mengesankan pendengar tanpa terlihat ingin berkesan. Ini yang disebut
nada percakapan. Selain itu, kata-kata yang ditulis dan diucapkan tidak boleh
terdengar salah. Ini akan mengacaukan benak dan perasaan pendengar yang
tengah berkonsentrasi mendengarkan dan membayangkan apa-apa yang
diucapkan penyiar.
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Walau bahasa siaran itu tidak seformal bahasa berita media cetak, tapi,
juga hams diingat bahasanya lebih formal daripada bahasa percakapan antarorang-
seorang sehari-hari. Ketika diucapkannya memang sepertl tIdak memperhatikan
tata bahasa, atau tata kalimat, dan semacamnya. Namun, di saat menulis
naskah siaran, hai-hal itu mesti diperhatikan. Kenapa? ini dikarenakan
pemberitaan siaran radio itu berlangsung satu arah, tanpa jeda interaksi dengan
khalayak dan reporternya atau penyiarnya. Pendengar tak mungkin mendengar
ulang apa yang dimaksud, apalagi bertanya pada si penylar.

Bahasa Siaran Menggunakan Kalimat Singkat dan Deklaratif.
Hal ini berhubungan erat dengan penggunaan nada yang bersifat

percakapan. Sebagai contoh, "Pagi ini, Polisi menangkap orang yang dicurigai"
lebih mudah diikuti dan kedengarannya lebih balk daripada "Polisi pagi Ini
menangkap orang yang dicurigai." Lebih baik menyajikan beberapa fakta yang
dikembangkan dengan baik dibanding menyajikan banyak informasi. Pendengar
cenderung bingung jlka Anda memberi terlalu banyak informasi dalam waktu

singkat.
Active Voice Adalah Pilihan Penylar. Suara aktif adalah seseorang yang

melakukan sesuatu, dan suara pasif adalah sesuatu dilakukan pada seseorang
atau beberapa hal. Berikut ini adalah contoh keduanya;

Aktif: Gubernur memberi pidato.
Pasif: Pidato telah diberikan oleh gubemur.

Berdasarkan karakter-karakter itu, pemberitaan radio mengenal kekhususan
tersendiri dalam mengemas beritanya. Walau hampir mirip pemberitaan lelevisi,
pada radio ada hal-hal yang berbeda.

Supaya terhindar dari kesalahan atau guna mencapai target yang
diharapkan, Maeseneer'®memberikan beberapa prinsip sebagai pedoman:

• Bahasa Percakapan {It's spoken). Bahasa radio adalah bahasa percakapan,
bukan bahasa teks. Bahasa percakapan berarti bahasa yang memakar gaya
orang ngobrol ketika terlibat dalam sebuah pembicaraan. Bukanlah gaya
menulis teks yang antara lain memakai titik dan koma. Bahasa percakapan
merupakan bahasa yang berisi kata-kata yang mudah dikenall, biasa
diucapkan dan didengar, atau lazim dipergunakan. Gaya percakapan berarti
pula pemakaian kata-kata yang pendek, lugas, tandas.

•  Bahasa Langsung {It's immediate). Bahasa yang langsung ini mengartikan
penggunaan kata-kata dan kalimat-kalimat yang ringkas, langsung kepada
inti, fo the point, tidak memakai kata atau kalimat yang panjang-panjang.
Blla dikaitkan dengan sifat penyampaiannya, maka bahasa yang langsung
lalah bahasa yang menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang bersifat
aktif. Tidak pasif.

•  Bahasa antar orang ke orang {It's person toperson). Bagai percakapan antara
dua orang teman, yang saling curhat, gaya penulisan radio mengarah ke
Sana. Keintiman dengan begitu menjadi gaya pelaporannya. Tidak ada lagi
jarak antara penyiar radio dengan pendengamya. Jarak ini biasanya terbentuk
dalam penyampaian pesan tekstual, seperti antara penulis dengan
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pembacanya. Dalam bahasa radio, hal itu mesti hilang. Akrab, santai, dan
langsung ditujukan kepada orang yang dituju adalah bentukan gaya person
to person Ini.

•  Bahasa yang hanya bisa "didengar satu kali" {It's heard only once). Bahasa
seperti ini mengharuskan kejelasan, ketepatan, kelugasan, dalam tiap fakta
yang disampaikan. Maka Itulah, bahasa kiasan yang mengandung makna
ambigu harus dihindari. Bahasa radio mesti sederhana dan mudah dipahami.

"Menulis untuk radio adalah menulis untuk telinga," tulis Maeseneer {1982:
dalam Suherman). Ini terkait dengan sifat audltif dari radio. Pemahaman orang
terbangun lewat kata-kata yang diucapkan penyiar radio. Ralat adalah barang
yang kelewat mahal untuk dibayar (ongkos produksi siaran radio).

Bahasa radio mempertimbangkan momentum, spontanitas, keseragaman
gaya omong, ketiadaan batas visual (seperti dalam teks) yang ada dalam
karakterlsasi medium radio (dalam komunikasi massa). Hal itu, menurut
Velitchenko dalam Specific Features Of Radio Language (2002) memunculkan
karakterisasi tertentu dalam bahasa radio-seperti penyajian, ketepatan. bahasa
figuratif, tidak umum, dan sebagainya^'.

Sajian tekstualnya, karena itu, disusun demiklan rupa untuk mengejar
"penggambaran" tertentu dalam benak khalayak. Penyajian bahasa radio adalah
keterampilan untuk memadukan kata-kata dengan imaji (citra), agar pendengar
dapat segera dan tepat membayangkan apa-apa yang dibicarakan penyiar.

Akurasi bahasa - yang ringkas, efisien, teratur, adalah hal penting yang
ada dalam bahasa 'leks" penyiar. Ada sifat universal. Ada asumsi ingin meraih
pengaruh pada khalayak yang luas. Dan, terkait dengan kultur bicara, budaya
omong.

Karenanya, bahasa radio disusun secara tidak biasa, agar tidak hambar,
tidak usang, namun dengan tetap memperhatikan bahasa yang dikenali
masyarakatnya. Jadi, kontruksi bahasanya mengandung stilisasi teks yang dapat
merebut atensi dan ingatan pendengar. Bahasa "teks" jurnalis radio hanya hadir
sekali dan mesti dapat mempengaruhi nalar dan perasaan pembaca. Sifat medium
radio memberlakukan bahasa radio jurnalistik ke dalam unsur-unsur: bahasa
sederhana dan ekspresif, ringkas, semantik yang berslh dan akurat, serta punya
nilai musikal dan harmoni.

Harmoni, misalnya, menuntut jurnalis radio untuk mempertimbangkan

penggunaan diksi, nada, intonasi secara padu, dengan tetap taat pada norma
bahasa umum. Ini berarti tipe bahasa khusus dari speech intercourse.

Bahasa radio terbuat dari seperangkat kreatifitas ekspresi bahasa verbal,
yang merujuk kepada bahasa sebuah bangsa, termasuk bahasa kamus dan
aturan gramatikalnya, dan menjadi perangkat pertukaran ekspresi atau gagasan,
yang ditransmisikan melalui medium radio. Karenanya, pemakaian bahasa

^  percakapan, jargon, slang, di dalam bahasa radio mesti memperhitungkan hal
itu.

Bahasa jurnalistik radio mengemban hal itu.
Wartawan radio memang membawakan bahasa yang sederhana
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khayalaknya. la seakan memakai sikap berbahasa apa adanya, la seperti
mendokumentasikan bahasa yang ada di masyarakatnya. Pada titik In!, Jurnalis
radio mesti memperhitungkan validitas bahasa "truth oflif^: melalui pemakaian
bahasa yang mengantarkan pendengar pada otentisitas peristiwa, tidak memakai
bahasa yang "memasuki" peristiwa, dan tidak menyampalkan bahasa
"pengetahuan" yang mempengaruhi vaiiditas fenomena peristiwa yang
dipaparkannya. Dokumentari penggambaran khalayak akan informasi tergantung
pada bahasa kognisi dan validitas intormasi wartawan radio. Juga, proses kognisi
jurnalis radio membahasakan laporan dan pandangannya. ini berarti wartawan
radio tidaklah sesedarhana togas transmitterofthe information, atau disk jockey
(DJ).

Jurnalis radio menjadi pembawa bahasa personaiitas yang ekskiusif. Mampu
merefleksikan metode dan mode bahasa jumaiistik yang berbeda dengan bahasa
percakapan biasa. iapunya textualscoringlehentu. Bahasanya menaati fungsi
sistem siaran yang ketat dalam memakai:

•  Ketepatan bahasa, seperti, kesesuaian memadukan struktur bahasa

bernorma literarydan keiayakan prinsip-prinsip komunlkasi.

•  Kecakapan mempersepsi formula bahasa secara iogis, leksikal, dan

sintaktis.

• Kemampuan menggunakan pengkodifikasian ieksikon modern.

Ringkasnya, kecakapan dialog bahasa siarannya tertuju kepada
kemaksimalan tiap unit bahasa Informatifnya, yang mendeterminasikan
seperangkat pernyataan, beserta keseluruhan proses pencarian informasinya.
Tiap unit bahasanya adalah teks: yang tiap unsurnya dibatasi "waktu" dan bersifat
"spasiai", berhubungan dengan proses komunikasi pada umumnya, dan
memproyeksikan perkembangan modern dari bahasa masyarakatnya.

Selain itu, kecakapan berkomunikasi yang tepat daiam membawakan
intonasi, bunyi, kompetensi artikuiasi dan "naik-turun" suara. Keseriuan
memproses "teks" siaran iaiah atribut profesionaiisme jurnalis radio.

Format Penyiaran

Pekerja radio modern mengartikan format sebagai programs acara radio yang
Ingin menyenangkan khalayak pendengarnya. Musik biasanya menjadi ciri
pentingnya. Tapi, musik bukan acuan utama format radio. Sebab, radio juga
mengkarakterisasi format pemberitaan, percakapan yang bersifat obrolan
{colloquial), dan hiburan.

"Format" adalah kerangka kerja, konseptualisasi dari sebuah stasiun siaran.
Format siaran radio merupakan variasi-sekaligus distributor-programs siaran
informasi, musik, dan ikian. Setiap radio merancang format siarannya untuk
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target-target tertentu, yaitu: hiburan khalayak, peringkat rating, profesionalisme
memproses informasi-auditif, dan memasok persepsi masyarakat akan informasi
tertentu, serta merebut perhatian khalayak.

Berbagai radio memiliki format penyiaran yang berbeda satu sama lainnya.
Namun, umumnya, terbagi ke dalam pengolongan sebagai berlkut:

• Siaran informasi. Format ini dipakai oleh stasiun radio yang memakai informasi
sebagai materi utama slarannya. Informasinya selalu diaktuallsasikan,
berdasar perkembangan peristiwa yang baru terjadi. Iklan menyusup sesekali.
menglringi sajian informasi. Talk-show d\paka\ sebagai sisipan lain yang
memperjelas pemberltaan. Jenis penyiaran ini berkembang di AS dan Eropa
Barat. Siaran musik-informasi. Format ini menekankan musik sebagai
targetnya. Dalam komposisi 60-70% musik dan 30-40% informasi, format
siaran radio ini mengisi kebutuhan masyarakat akan hiburan lewat radio.

• Siaran informasi-musik. Format siaran ini memakai perbandingan 60-70%
informasi dan 30-40% musik. Siaran informasinya menyisipkan musik,
sebagai selingan, namun dengan titik berat pada unsur informasi sebagai
target siarannya.

•  Siaran musik. Format siaran radio ini mencirikan stasiun radio yang
menekankan musik sebagai piranti utamanya. Jumlah siaran informasi,
termasuk programa-programa informasi singkat dan siaran berita, tidak
melebihi 10-20% waktu siaran. Selebihnya, 80-90% diisi dengan siaran musik.

Proses Siaran

Ruang lingkup kajian jurnalisme radio, menurut Lozhnikova'®, meliputi beberapa
hal.yangterdiri dari:

• materi siaran,

• tema,

• masalah,

• metode kerja jurnaiis,

• bentuk-bentuk dialog dengan pendengar,

• serta penerimaan dan cara mempengaruhi pendengar.

Semua itu berhubungan dengan berbagai hal. Perkembangan di bidang siaran,
temuan-temuan para praktisi sounding journalism, perkembangan media
elektronik (internet), serta perkembangan yang bersifat teknis (seperti,
pengiriman pesan, a\aurequest, meialui model "SMS-handphone'): adalah
diantara hal-hal yang mempengaruhi perkembangan jurnalisme radio.
Perkembangan teknologi radio siaran di bidang perekaman dokumenter (auditif).
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atau perekaman suara {sound recording), misalnya, melandasi perkembangan:

• radio-reporting (pelaporan berita radio),

• racf/o-essa>'(siaran esai-radio),
• radio-sketch (siaran sketsa-radio),

• dan Iain-Iain.

Proses kerja jurnaiis radio terbagi menjadi dua tahap: sebeium dan selama
siaran. Ada perbedaan antara persiapan awai siaran dengan peiaksanaan siaran.

Persiapan siaran adaiah metode kerja yang teiah iama beriaku di kaiangan
jurnaiis radio. Tapi peiaksanaan siaran adaiah jenis baru jurnalisme radio modern.
Ini merupakan proses yang sulit dan kreatif. Proses ini tergantung pada teknologi.
Metode kerja dasar jurnalisme radio, sebenarnya, berawal dari proses tersebut.,

Pada dasarnya, proses siaran radio adaiah sebagai berikut;

• perekaman suara,

• montase perekamannya,

• bacaan yang bersifat dokumentatif,

• pengukuran terhadap kualitas audilif,

• speec/?/n/ercourse (penggabungan berbagai "suara"), dan

• pengontrolan.

Berbagai tahapan itu, bila dikaitkan dengan proses pengerjaan sebuah siaran
jurnalisme radio, bagi Abdilzhadilkisi ZhideguP®, meliputi kerja:

• Pcrokaman suara dengan fape: a) Dengan bantuan repnrtfir; b)
di studio.

• Penataan rekaman tersebut (montase) hingga layak siaran
• Penataan fakta-fakta yang hendakdisiarkan
• Penataan musik yang mendukung siaran tersebut
• Persiapan naskah secara lengkap, utuh, dan padu
• Perekaman semuabahan siaran

• Persiapan siaran secara lengkap, dari awai sampai akhir

Fungs! Radio
Perkembangan teknologi radio akhirnya meningkatkan fungsi radio sebagai media
jurnalisme. Keberadaan radio, kemudian, terkait dengan berbagai kepentingan
masyarakat, seperti: kebutuhan-kebutuhan kehidupan modern akan pengaruh
opini pubiik, dengan fungsi jurnalisme radio dalam sistem komunikasi massa,
dengan kreasi-kreasi dari duniapublikasi, dengan sajian feature yang bersifat
auditif, dengan berbagai aturan perhubungan sosiai lainnya.

Jurnalisme radio membawa beberapa tugas penting jurnaiistik. Jurnalisme
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radio bertugas melaporkan fakta-fakla. Juga, membuat estimasi, anallsis
interpretasi terhadap berbagai fakta, berbagai peristiwa, dan fenomena Dan'
selanjutnya, tugas merepresentasikan fakta-fakta, kejadian-keiadian dari
fenomena.

Ringkasnya, jurnalisme radio membawahl fungsl-fungsi: intormasi analitis
dan dokumentari artistik.

•  Intormasi: yang muncul dalam programs slaran-slaran intormasi, iaporan
radio, ulasan-radio, wawancara-radio. dan pellputan radio, serta korespondensi
radio {information radio-correspondence).

• Analitis. yang menyajikan analisis-analisis melaiui wawancara-radio
peliputan radio, korespondensi-radlo. ulasan-radio, surat-menyurat, '
ulasan terhadap surat-surat, percakapan-radio {radio-conversationi
komentar-radio, diskusl-radio, pembicaraan-radio, investigasi jurnalistik-radio.

• Dokumentari-artistik: iaiah komposisl-radio, sketsa-radio, esai-radio,
dan radio-feuilleton.

Berbagai fungsi itu dapat dipilah ke dalam bentuk-bentuk siaran sebaaai
berikut: ^

• Monologue genres: intormasi yang muncul lewat radio-message, the radio
note-, the radio-review, the radio-report, radio-comment, radio-conversation
radio-speech, dan radio-sketch.

• Dialogic genres: melaiui radio-conversation, radio-interview, dan radio-
discussion.

• The synthetic genres (yang berarti memberdayakan seluruh sound
broadcasting dl dalamnya): bisa berbentuk melaiui acara radio-note, radio-
review, radio-report, radio-composition, radio-correspondence, radio reporting,
radio-sketch, radio-essay, dan radio-feuilleton.

Spesiflkasi bentuk penyiaran ini, daiam perkembangannya, menjadi tidak
mutlak, Berbagai stasiun radio kerap mengombinasikannya. Ada yang merancang
programs siarannya di antara, misainya, orlentasi intormasi dengan analitikal.
Pun untuk kerangka penyampaian komunikaslnya {sounding fragments), dengan
mengombinasikan teknik siaran radio-report, sound illustrations, radio-note, radio-
review, dan radio-sketch.

JURNALISME TELEVISI

Berita Televisi

Gambar dan kata-kata merupakan ha! panting dalam jurnalisme televisi. Kamera
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menjadi mata pemirsa dalam melihat kejadian. Detil-detil peristiwa, raut orang
yang kesakitan atau bahagia, tingkah riil selebritis atau tokoh publik, kondisi
banjir atau gempa bumi yang tengah terjadi, bahkan ledakan pesawat atau
runtuhnya gedung pencakar langit, semuanya direkam kamera, semuanya
menjadi mala pemirsa dalam melihat takta-fakta.

Ketika peristiwa tengah berlangsung, kerap kali, kamera televisi menjadi
mata pemirsa. Segala detil kejadian ditangkap, disorot, diperlihatkan kepada
pemirsa. Ini bukan pekeijaan mudah. Kamera tersebut harus benar-benar mewakili
kepentingan reporter dan kru lainnya. Reporter, yang mencari dan mencatat segala
(akta yang terjadi, bisa jadi menginginkan sorotan kameranya sesuai dengan
bahan-bahan berita yang ditemukannya. Di sisi lain, berbagai teknisi studio,
kerap juga menuntut agar sorotan juru kamera jurnalistik televisi ini berhasil
menampilkan gambar-gambar faktual yang layak untuk ditonton.

Berikut Ini adalah satu contoh bagaimana teks berita televisi, yang rlngkas
dan padat serta menekankan visualisasi.

Kamis, 22 Januari 2004

28 Tahun Menjajakan Diri

[(take oc)]

[(oc)]

28TAHUN MENJADI PEKERJASEKS KOMERSIAL BUKANLAH WAKTU

YANG SINGKAT/ NAMUN ITULAH JALAN HIDUP YANG DITEMPUH
SEORANG WANITA PENJAJA DIRI Dl KOTA BOGOR// BERIKUT
KISAHNYA//

Tayangan TV7, yang dilaporkan Suwardi Rosadi, dari Bogor, Jawa Barat, ini
mengisahkan secrang pekerja seks komersial (PSK) yang telah 28 tahun bekerja.
"Ini sebenamya berita berat," kata Rosadi, "tapi aku angkat secara soft saja."
Awalnya, berita ini adalah untuk mengisi kekosongan bahan berita. Tapi ketika
mengerjakannya, Rosadi menemukan banyak yang menarik dan penuh tantangan.

la harus ke sana-kemari mengontak orang yang bisa menghubungkannya
dengan seorang pelacur yang sudah seperti milik orang Bogor. "PSK tua ini,
namanya sudah menjadi momok beberapa generasi," jelas Rosadi. "Dari anak
kecil sampai orang tua di Bogor, kalau mengejek orang lain suka mengatakan,
'dasaranak Mimln!'".

la mengontak relasinya di wilayah Tugu Kujang yang dekat aksesnya
dengan dunia jalanan. Tidak mudah mendapat kesepakatannya. Lewat adu mulut,
campur gertakan "pemberantasan" dan status kewartawanannya, Rosadi akhimya
dapat janji.

Lanjutan beritanya adalah sebagai berikut;
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[ (take pkg))

[(pkg)]

Mimin dl pinggir jalan (gambar diambil secara Long Shot. Lalu
mendekati sosok Mimin, yang tengah merokok, yang diambil secara
(ECU). Obyek berubah ke gambar Patung Tentara di Tugu Kujang (LS -
MLS-CUTfokus). Mobil-mobil berseliweran {rightpan. traveling).

<TELAH 28TAHUN MIMIN MENGHABISKAN MASAHIDUPNYA
DENGAN MENJADl PEKERJA SEKS KOMERSIAL Dl KOTA BOGOR

//

TEPATNYA/ WANITAKELAHIRAN CIRANJANG, CIANJUR IN! HIDUP

MENGGELANDANG MENJAJAKAN DIRI SEJAK TAHUN 1975/01
SAAT TUGU KUJANG / SIMBOL KOTA BOGOR BELUM TEGAK

BERDIRI//

Kamera menyorot Mimin tengah tawar-menawar dengan konsumen, yang
diambil secara MS. Di belakangnya, patung tentara tegak berdiri. Muncul lagi
Mimin. Pundaknya dipegang (ECU). Lalu, secara low angle, kamera bergerak
mengikuti Mimin dan konsumennya berjalan berdua.

SELAMA HtDUPNYA/ TELAH DUA KALI WANITA BERUSIA 60

TAHUN INIMENIKAH//

NAMUN GAGAL PERKAWINANNYA/ DAN TERUS MELAJANG /

SEOLAH MENJADl SURATAN HIDUPNYA//

PADAHAL/ SEBELUMNYAIAMERASATELAHBERUSAHA HIDUP

NORMAL / LAYAKNYA WANITA LAIN //

Gambar menampilkan adegan-adegan berpegangan tangan, merokok,
senyuman. Semuanya tidak diambil dengan Close Up (CU). "Soalnya, kasian
kalau sampai wajahnya teriihat jeias," papar Rosadi. Namun, untuk adegan-
adegan sendirian, seperti senyuman diambil secara CU.

KEINGINAN UNTUK INSYAF/BUKAN SAJAPERNAHTERLINTAS

DALAM PIKIRANNYA / NAMUN I APA LACUR / JULUKAN

SEBAGAI WTS / SEOLAH TELAH MELEKAT ERAT PADA

DIRINYA/ DAN JODOH PUN SEOLAH KIAN MENJAUH//

Gambar menampilkan Mimin dan pasangannya duduk di sebuah dipan.
Kamera bergerak antara /oivdan high angle, yang diambil secara ekstrem.

113



JURNALISME KONTEMPORER

[(sb)]

MINARTI/PSKTERTUA:

Mimin tampii sendiri. Bercerita mengenai keinginannya untuk insyaf. Ingin
memiliki suami yang baik, agar hidupnya tidak terpontang-panting seperti
sekarang. Kamera menyorot soft dan flash.

D1 SAATTUBUH BUGAR TERMAKAN USIA/ DENGAN KAKI

KANAN LUMPUH TERKENA STROKE/ MIMIN MASIH MENJALANI

KEHIDUPAN SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL / Dl KOTA

BOGOR//

Gambar bergerak di ruangan beralas dipan (MS - CU - Out Focus)

SOSOK MIMIN MERUPAKAN SIMBOLISASI KERUMITAN HIDUP

SEORANG MANUSIA / KETIKA JALAN LURUS TAK LAGI MAMPU

TERJAMAH//

DAN PULUHAN WANITAYANG BERNASIB SEPERTI DIRINYA/ BUKAN

TIDAK MUNGKIN MASIH TERSEBAR Dl SELURUH PENJURU KOTA

BOGOR ///

SUWARDIR0SADI/TV7///

Demiklanlah contoh kecil berita televisi dibuat. Ada banyak perbedaan
dengan jurnalisme cetak, Pada surat kabar, sebagian besar Isi beritanya disusun
wartavvan dan diteruskan editornya. Sedangkan pada stasiun televisi, para editor
menentukan akan diklrim ke mana saja para wartawannya. Hal Inilah yang
menyebabkan sebuah berita televisi dlnilal kurang mengandung nilal orisinalltas
wartawan ketika meliput suatu subyek di suatu tempat.

Di dalam berita televisi, unsur audio visual amat berpengaruh. Faktor
pengambilan gambar menjadi penting. Tanpa kamera live shoof yang bergerak
lincah, mewakili amatan mata pemlrsa, berita menjadi hambar.

Wartawan surat kabar menghabiskan sebagian besar waktunya dengan
mewawancarai sebanyak mungkin orang, dan kemudian dirangkai menjadi suatu
kesatuan cerita. Wartawan televisi menghabiskan sebagian besar waktunya
dengan bepergian dari satu lokasi ke lokasi lain untuk satu atau dua wawancara
livedan satu live shot <i\ tempat kejadlan berita. Para wartawan televisi beriomba
mendapatkan live dari sebuah peristiwa, dalam kerangka waktu siaran yang
ketat. Persaingan antar stasiun televisi begitu ketal. Sementara seorang wartawan
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tetevisi dan kru kameranya masih daiam perjalanan menuju sebuah peristiwa
peledakan bom, sebuah stasiun pesaing sedang menyiarkan versi ringkas berita
tentang kebakaran tersebut, yang dlikuti dengan tayangan langsung tentang
lalu-lalang dan teriakan gugup darl orang-orang yang berada di lokasi setelah
peledakan.

"Slapa yang ingin selangkah lebih maju?". begitulah bentakan seorang editor
kepada para wartawan yang ada di dalam ruangan redaksi. "Saya ingin agar
seseorang segera pergi ke ma//di pusat kota yang terbakar!! Satu orang lainnya
berangkat segera ke sungai yang tercemar!!"

Proses Pemberitaan Teievisi

"Hari itu Jumat, musim semi tahun 2000." kisah Leonard Downie JR. dan Robert

G.Kaiser, dalam The News About The News. American Journalism (2002: him.
157-159,162 -165) ketika memaparkan bagaimana di sebuah stasiun teievisi,
dalam ruang berita yang gaduh, kru sebuah jaringan teievisi lokal membuat
berita.

"Kami tidak menemukan ikan mati".

Brenda Mallory, produser siaran warta berita pukul 17.00 di WRC-
TV Channel 4, menangkap suara wartawannya, Mary Alice Salinas,
melalui speaker-phone. Mary berbicara dari sebuah truk bersatelit di
suatu tempat di Rock Creek Park, sebuah sungai kecil yang membelah
dua kota Washington, D.C.
"Adakah lokasi lain dimana kita bisa menemukan ikan mati?", tanya

Frank Caskin, produser eksekutif yang bertanggung jawab terhadap
siaran berita pukul 4, 5, 6 sore dan 11 malam di WRC.
"Apakah dia sudah mendapatkan lokasi untuk mencari ikan yang

mati?", Mallory balikbertanya.
"Dia telah pergi ke sejumlah lokasi", Caskin menjawab pasrah.

Saat itu sudah pukul 3 sore. Sebentar lagi waktu siaran. Perkembangan
berita begitu lambat. Produser siaran berita malam di Channe/4 mengandalkan
berita tercemarnya Rock Creek Parkoleh zat beracun yang misterius. Sejauh
ini, semua unsur yang diperlukan untuk menjadikannya sebagai berita yang cukup
bagus telah tersedia: adanya peringatan bahaya (petugas Taman Nasional telah
memperingatkan penduduk lokal untuk tidak mengunjungi sungai kecil yang
terkenal itu sepanjang akhir pekan mendatang). kerusakan lingkungan (puluhan
ribu ikan telah mati di sepanjang 11 mil sungai tersebut), alam yang misterius
dan sumber zat beracun (para penguasa sedang memeriksa sejumlah pebisnis
yang berada di dekat Rock Creek Park), tayangan video hidup yang potensial
(salah satu pesaing, Channel 5, telah menyiarkan ukuran panjang ikan yang
mati dalam berita tengah harlnya), dan sebuah peluang bagi wartawan untuk
tampil "//Ve" dalam siaran berita malam (Salinas dan kru kameranya sedang
tergesa-gesa pergi dari satu tempat ke tempat lain selama berjam-jam untuk
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menemukan ikan yang mati).

Dalam ketergesaannya keluar dari ruang berita, menuju ruang konlrol
di lantai bawah, Brenda Mallory, menyadari bahwa dia harus mereka-
ulang siaran beritanya. Sambil berlari, ia berteriak, "Maty Alice belum
tiba". Yang dimaksud adalah Salinas -yang sedang dalam perjalanan,
dan belum dapat dihubunginya lagi. Sementara Salinas dan kru
kameranya menuju Rock Creek Park, sebuah stasiun televisi lain
menyiarkan berita ringkas pencemaran tersebut, diikuti tayangan
langsung ikan-ikan yang mati.
Tiba-tiba muncul berita tentang kecelakaan bus sekolah. Peristiwa

ini meniup berbagai berita yang teragenda saat itu.
"Aku yakin, kita dapat memlmpin siaran pukul 5 nanti dengan berita
kecelakaan bus ini", kata Mallory.

Ruang kontro! kacau-balau saat siaran warta berita pukul 5 sore dibuka.
Gambar menampilkan pembawa berita Doug McKelway mewawancarai seorang
dokler UGD, melalui telepon, perihal korban yang lerluka dan telah dirawat. Pada
monitor lain, di ruang kendali, beberapa Cbanne/televisi pesaing {Channel 9
misalnya) hanya menampilkan versi buletin tentang kecelakaan tersebut di awal
siaran berita pukul 5 sore. Sedangkan, Channel 7baru saja menayangkan
wartawannya yang berada di tempat kejadian dengan latar belakang rongsokan
bekas kecelakaan. Akan tetapi, C/ianne/9tidak hanya memiliki gambar tentang
ikan mati di Rock Creek Park melainkan juga tayangan live wartawannya dari

sebuah lokasi industri di dekat Rock Creek Park-yang diperkirakan menjadi
sumber munculnya zat beracun dan sedang diselidiki petugas. Kendaraan polisi
dan ambulans tampak di latar belakang berita tersebut.

Mallory sadar bahwa siaran beritanya berada dalam masalah.
Mallory pernah mengatakan bahwa misinya, di siaran berita jam 5 sore,

adalah menyajikan berita lokal terkini. Selain itu, dapat memberikan sesuatu
yang khusus, di antara siaran jam 4 dan 6 sore, kepada mereka yang sedang
dalam perjalanan pulang bekerja, atau pun dari menjemput anak-anak sekolah.
"Kita melakukan upayasebaikmungkin untuk berita-berita lokal. Tayangan jam
5 sore adalah metrosectloii',je\as Mallory. "Kita berusaha menyiarkan secara
langsung, kapan pun hal itu memungkinkan".

la sadar kin! bakal tertinggal oleh staslun-stasiun lain. Dalam breaking
stories, hal ini berarti kehilangan pemirsa yang dengan enteng berpindah dari
satu Channeike Channel\a\n. la terus-menerus mengamati berbagai monitor,

mencari wartawan Channel 4 d\ tempat kejadian kecelakaan bus sekolah, atau
Salinas yang tengah menelusuri Rock Creek Parkd\ mana pun ia berada.

"Aku ingin gambar", keluhnya. "Ini televisi. Aku ingin mendapatkan sebuah
gambar."

Waktu menunjukkan pukul 17.12 sore. Yang dapat dilakukannya untuk
mengisi siaran saat itu adalah mewawancarai seorang juru bicara kepolisian
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setempat, memberikan keterangan tentang kecetakaan bus sekolah itu.
Setidaknya, ia memperoleh leblh banyak detil tentang satu orang yang terluka
parah (dan diperkirakan ia adalah pengemudi bus), dan tiga orang anak yang
mengalami luka serius.

Di monitor muncul beberapa berlta musibah. Laporan langsung, dari lokasi
kejadian, tentang robohnya dermaga dl Philadelphia. Tayangan video dramatis,
dari sebuah televisi layanan berita, tentang kebakaran di Tampa. Setelah jeda
iklan, muncul berita terbaru kecelakaan bus sekolah, namun masih tanpa gambar,
atau tayangan wartawan Channel 4 dari lokasi kejadian. Tampaknya, microwave
truck mereka belum tiba di sana.

Untuk memberi ruang bagi peliputan peristiwa kecelakaan tersebut, Mallory
tetah menghapus sebuah berita terjadwal tentang anggaran kota. Hal itu
sebenarnya tindakan amat mahal. Sebab, tidak mudah bagi stasiun-stasiun televisi
berita untuk meliput pemerintah iokal di kota mereka di luar konferensi pers
yang telah dijadwalkan. Kebanyakan stasiun televisi tidak memiliki cukup
wartawan untuk meluangkan waktu mencari berita di Balai Kota. Berita-berita
pemerintah biasanya tidak menarik secara visual untuk menjadi berita televisi.
Jika diberi pilihan antara suatu berita tanpa gambar dengan sebuah tayangan
video yang hidup (yang tidak layak dijadikan berita), kebanyakan produser memilih
tayangan video tersebut.

Pada hari itu, Mallory kesulitan mendapatkan tayangan live pada tempat
dan saat yang diinginkannya. la telah membuang berbagai berita Iokal dari
siarannya. la masih harus memotong banyak, setelah Bob Ryan, pembaca berita
cuaca, mengakhiri siarannya berakhir beberapa menit kemudian dengan pada
pukul 17.25 sore. Mallory harus memotong lagi sebuah berita pengendara motor
yang menerobos lampu merah - yang telah dipotong untuk siaran berita jam 4
sore.

Pada monitor di ruang kontrol, Channel 9 sedang melaporkan secara
langsung dari lokasi kejadian kecelakaan bus sekolah. Secara bergantian,
menampilkan pula tayangan langsung wawancara dengan murid-murid penumpang
bus tersebut yang baru saja keluar dari rumah sakit setempat setelah diperiksa
dan diobati. Menit-menit berlalu. Channel 7juga melaporkan langsung dari lokasi
kecelakaan dan dari rumah sakit.

Saat Mallory resah, Salinas muncul mendadak di monitor, la telah sampai
di lokasi industri tempat Channel 9melakukan siaran langsungnya satu setengah
jam yang lalu. Salinas, secara singkat, memberikan laporan terbaru tentang
upaya penyelidik menemukan penyebab pencemaran Rock Creektersebut. Kru
kamera Salinas akhirnya menemukan ikan mati di sungal tersebut. Tayangan
video tentang ikan ini menyertai laporan Salinas.

Selama jeda komersial berikutnya, Tony Dorsey, salah satu wartawan
Channel 4, akhirnya tiba di lokasi kecelakaan bus sekolah dengan microwave
iruck-nya. la muncul di monitor yang lain.

Dorsey tampak tergesa-gesa menyesuaikan remote microphone-nya, dan
mengatur posisi kamera, tepat saat siaran langsung dimulai setelah jeda komersial

117



JURNALISME KONTEMPORER

berakhir pada pukul 5.40 sore. Sebagian besar informasi Dorsey berasal dari
seorang petugas keamanan. Petugas ini memberikan laporan ringkas tentang
apa yang sedang terjadi pada jarak beberapa ratus yard dari jalan raya. la terllhat
dari balik bahu Dorsey dalam tayangan live.

Akan tetapi, di ruang konlrol, terjadi perdebatan. Pasalnya, saat itu, adalah
jadwal tayangan olah raga. Apakah Cbanne/^tetap mengudarakan Dorsey atau
menayangkan laporan olah raga? Dorsey akhirnya mengaiah pada pukul 5.54
sore, la menyerahkan acara pada pembawa berlta olah raga di studio. SepertI
halnya pembawa berlta cuaca, kebanyakan pembawa berila olah raga mempunyal
produser tersendlrl pula. la bekerja secara terpisah dari para produser slaran
warta berlta.

Saat WRC menayangkan berlta olah raga, Channel 9 terus-menerus
menylarkan leblh rinci tayangan video dramatis tentang kecelakaan bus.
Tayangannyajuga diambil dari udaramelalul sebuah helikopler. Channel 7juga
bertahan dengan berlta muslbah tersebut.

Channel4 sepertldipukull.
WflCtelah gagal mellput cerlta tersebut. Padahal WRC. pemlllksekaligus

operator jarlngan NBC, merupakan salah satu staslun televlsl lokal yang paling
banyak ditonton, paling banyak meraup keuntungan, dan mempekerjakan orang-
orang terbalk. Semua bermula dari pertemuan pukul 9 pagi dl hari Itu. Para
produser slaran berlta mengalami kesulitan untuk menemukan wartawan mana
yang akan dikirim untuk mellput di lapangan.

Peristlwa tercemarnya Rock Cree/r muncul pertama kali ketlka seseorang
melapor, melalul telepon, anjingnya sakit setelah minum air sungal Itu. Di tengah
keslbukan dl ruang berlta, Mary Ellen Donovan, managing director, lalu memimpin
pertemuan singkat, beberapa saat sebelum tengah harl. la menugaskan wartawan
yang terslsa untuk mellput berlta Itu. Donovan bertugas mengawasi semua laporan
berlta Channel4. Sementara, penylaran berlta menjadi tanggung jawab produser
eksekutif, Frank Caskin, dan para produser dari tlap slaran warta berlta. Akan
tetapi, tidak seorang pun, di ruang berlta tersebut, berhasil menemukan pejabat:
yang dapat mengonflrmasi kasus pencemaran dl Rock Creek Park. Akhirnya,
Donovan memutuskan menglrim Salinas-yang baru dari doktergigi, menuju
Rock Creek Park bersama kru kamera.

Pengoperaslan berlta di WRC, menurut Downle JR. & Kaiser (2002: him.
167-169), termasuk yang terbalk. Para staf pembawa berlta dan wartawan WRC
benar-benar merupakan staf yang stabll untuk ukuran Industrl. Kebanyakan
diantara mereka telah bekerja dl staslun televlsl selama bertahun-tahun, dan
mengenal masyarakatnya dengan balk. Beberapa karyawannya, sebelumnya
menjadi wartawan di surat-surat kabar dan telah mengembangkan jarlngan yang
balk dengan berbagai sumber di pemerintah lokal, dinas pemadam kebakaran,
kepollslan dan sekolah-sekolah. Inl merupakan sesuatu yang jarang ditemul
wartawan televisi pada umumnya.

Dalam pellputan peristlwa, wartawan l/Vf?Cmengalahkan surat kabar lokal
untuk menghasllkan berlta-berlta menarik bag! kota Washington. Staslun televlsl
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tersebut menyiarkan leblh banyak berita tentang pemerintah setempat, politik,
sekolah, dan aspek-aspek kehidupan masyarakat lainnya daripada yang
dilakukan oleh kebanyakan televisi.

WRC, meski staf beritanya cukup banyak, yaitu 120 orang, hanya memiliki
30 orang yang bertugas sebagai penyampai berita dan wartawan untuk siaran
berita, olah raga, dan ramalan cuaca. Sedangkan lainnya - seperti operator
kamera, editor videotape, para teknisi, produser. para pengarah, dan manajer-
justru diperlukan untuk mendukung operasional penyiaran. Maka, seperti
kebanyakan setasiun televisi, Channel4hanya memiliki kurang dari 10 wartawan
yang siap meliputseluruh kota, dan mengisi 3,5 jam tayang berita malam setiap
harinya. Walau begitu, menurut Bob Long, pengarah berita stasiun tersebut,
Channel4 memiliki sejumlah acara yang potensial - yang digarap oleh beberapa
wartawan. editor, dan produser siaran berita. Di akhlrbuian Mei, a rating sweep
month, yaitu satu dari beberapa periode dalam setahun - saat penilaian pemirsa
menjadi penentu tarif pemasangan ikian, Long berkata, bangga dengan dirinya.
Ini berkaitan dengan tingginya rating siaran berita WRC, yang menyumbang
pendapatan dan keuntungan bagi perusahaan hingga 60%.

Pada hari penayangan pencemaran di Rock Creek Park, pemandangan
dari batik jendeta kantor WRC, menurut Downie JR. dan Kaiser (2002: him. 157-
159), menampakkan hangatnya sinar mentari pagi yang memantui pada dedaunan
pohon yang rindang. Namun, bagi Bill Stark, salah seorang editor yang bertugas,
hujan badai besardiramalkan akan terjadi sore itu. Ramalan ini dapat menjadi
salah satu berita televisi potensial yang menartk untuk masyarakat Amerika.
Berita lain yang masuk dalam daftarnya adalah virus baru komputer. Virus ini
dilaporkan petugas layanan kabel dan media pada hari sebelum pertunjukan
acara tahunan military air show, di Pangkaian Udara Militer Andrews. Acara ini
diperkirakan akan menarik ratusan ribu warga Washington sepanjang akhir pekan
mendatang.

Peringatan mengenai tercemarnya Rock Creek juga berada di dalam daftar
tersebut. Selain itu, ada puia berita runtuhnya dermaga rekreasi di Philadelphia
yang menyebabkan beberapa orang tewas. Dalam telekonferensi hariannya,
stasiun NBC6i Washington DC, menginformasikan kepada WRC dan stasiun
televisi milik A/SC lainnya bahwa ulasan tayangan peristiwa tersebut telah tersedia.
Berbagai kemungkinan berita surat kabar pagi, dan beberapa press release,
disebutkan puia. Ditambah lagi laporan seorang wartawan yang meliput berita
dari pemerintah tentang iowongan posisi kepala sekolah dan ketua regu pemadam
kebakaran. Peringatan mengenai tercemarnya Rock Creek juga berada di dalam
daftar tersebut.

Akan tetapi, menjelang akhir siaran warta berita pukul 4 sore, ancaman
hujan badai yang disertai petir teiah beriaiu. Siaran ramalan cuaca menjadi tidak
menarik lagi. Tidak diperlukan iagi pengamat atau peringatan tentang cuaca,
ujar Bob Ryan. Karena ituiah, tidak ada seorang pun di ruang berita -yang sibuk
- merindukan berita tentang cuaca.

Sebagian besar produser dan pengarah berita meyakini pemirsa akan
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menginginkan laporan yang memiliki the sense of immediacy, laporan yang
disampaikan dengan langsung dari lokasi kejadian, bahkan beriam-jam setelah
suatu aksi diakhiri, ruang pengadilan telah ditutup, kantor polisi lelah menjadi
senyap, suatu kebakaran telah dipadamkan, atau pun suatu kecelakaan telah
berakhir. Dapat-tidaknya suatu cerita dilaporkan langsung dari lokasi kejadian
seringkali menentukan keunggulan untuk mendapatkan tempat pada siaran warta
berita. Maka ilu, kerap terjadi, upaya stasiun berita televisi lebih terfokus pada
bagalmana menempatkan berbagai peralatan mahal sedemikian rupa di tempat
yang tepat untuk suatu live shot ketimbang mendapatkan sebanyak mungkin
bahan untuk berita Itu sendirl.

Hal itu, dalam penilaian Downie JR. dan Kaiser, kerap terjadi pada siaran
berita-berita yang langsung dilaporkan setelah suatu kecelakaan atau suatu
kejahatan terjadi. Seperti yang terjadi di dalam pelaporan awal Dorsey mengenai
kecelakaan bus sekolah. tsi beritanya tidak lengkap dan menyesatkan. la, dan
blasanya juga dilakukan wartawan televisi yang tampil langsung dari tempat
kejadian, awalnya akan memberlkan laporan yang sebagian tidak akurat dan
bertentangan. Dorsey tidak memberlkan laporan perihal bagalmana terjadinya
kecelakaan bus dengan truk tersebut, truk seperti apa yang terllbat, dan apa
yang telah terjadi pada sebagian besar anak-anak yang berada di dalam bus.

DI laporan awal, Dorsey mengatakan bahwa truk yang dimaksud adalah
sebuah truk peternakan yang mungkin tengah menarik sebuah trailer, la tidak
memberlkan fakta kendaraan mana yang menabrak dan kendaraan apa yang
ditabrak, supir kendaraan mana yang tewas, dan apakah anak-anak yang berada
di dalam bus telah dibawa ke satu atau dua rumah sakit setempat. Baru pada
siaran warta berita berikutnya, dan surat kabar keesokan harinya, berita
kecelakaan tersebut menjadi jelas. Sebuah truk kecil yang menarik sebuah trailer
datar bermuatan peralatan pertamanan telah tergellncir di jalan yang basah,
borundak-undak dan sempit. Truk itu lalu bertabrakan dengan bus sekolah yang
mengaklbatkan tewasnya sopir truk, dan 3 dari 36 orang siswa penumpang bis
mengalami luka serius. Anak-anak lalnnya ditemukan baik-baik saja setelah
dilakukan pemeriksaan yang seksama.

Ini adalah contoh ketika penayangan peristiwa, dan pengarahan kamera,
yang dengan tergesa-gesa hendak melaporkan sebuah peristiwa. Tidak
dipertimbangkan, bagalmana membuat pelaporan yang sabar dalam menelusuri
fakta dari berbagai sumber, dan lokasi -yang diperlukan dalam menyusun laporan
yang lengkap dan akurat tenlang suatu kejadian. Para produser berita televisi,
seperti dalam kasus WRC, blasanya lebih tertarik mengupayakan berita dapat
mengudara sesegera mungkin daripada memastikan bahwa mereka memang
telah mendapatkan berita yang akurat. Fokus utama berita televisi blasanya
kurang mengutamakan isi. Mereka lebih menekankan kualitas teknis sebuah
berita, seperti (tayangan) videonya, tata suara, pemilihan waktu tayang, dan
bagatmana semua hal tersebut cocok untuk disiarkan.
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Perkembangan

Dalam dua dasawarsa, setelah penemuan film bisu, teknologi media kemudian
menemukan radio. Radio menghancurkan hambatan jarak bag! orang-orang yang
hendak berkomunikasi di berbagai sudut planet ini. Namun, orang-orang masih
merasakan kurang. Radio dinilai masih menjadi media bagi orang-orang yang
buta. Suara orang buta tetap belum bisa mengalahkan gambar yang bisu. Dua
puluh tahun setelah penemuan radio, muncullah televisi. Media bisu dan media
buta digabungkan, hasilnya adalah televisi. Serentak dengan itu, di dalam
perkembangan teknologinya, televisi menjadi begitu dalam dan kuat merasuki

kehidupan masyarakat. Kebutaan radio dirampas visuaiisasi televisi.

Televisi merupakan media massa paling hebat dibanding semua
pendahulunya. Televisi tidak mengenal batas. Televisi adalah fenomena yang
muncul darl fenomena gelombang kemajuan teknik abad ke-20, dl dalam
penyempurnaan teknologi dan kemudian keragaman fungsinya. Televisi
melipatgandakan efek media dalam menjalankan tugas memberikan informasi,
pendidikan, hiburan, dan bimbingan. Jurnalisme pun tak urung kena imbas -
terutama, di dalam penyajian format laporannya. Mula-mula dengan rasa enggan,
akibat pengaruh orang koran dan majalah yang mensakralkan kata-kata tercetak.
Namun. tak berapa lama, berita pun masuk ke dalam siaran-siaran televisi.

Stasiun-stasiun televisi Amerika mulai menyiarkan berita sejak masa awal
munculnya televisi, yaitu pada akhir tahun 1940-an. Ketika itu, Komisi Komunlkasi
Federal mencoba memanfaatkan stasiun televisi. Berbagai informasi dikemas
ke dalam format siaran berita televisi. Siaran berita televisi, awalnya, dibuat untuk
itu. Selama bertahun-tahun, menurut Downie JR. & Kaiser^", siaran warta berita
televisi lokal hanya berlangsung selama 15 menit; kemudian berkembang menjadi
1,5 jam. Berbagai stasiun televisi ini meliput berita-berita yang hampir sama
dengan yang diberitakan oleh koran-koran lokal. Bedanya, berita televisi lebih
singkat. Banyak wartawannya bekerja untuk surat kabar. Akibatnya, cenderung
meliput hal yang sama, termasuk pemerintah lokal dan politik.

Akan tetapi, kemudian, para kroni, atau koran setempat, atau jaringan
media, merubah format berita seperti itu. Mereka mulai menancapkan gengsi
dan prestise. Berbagai siaran berita televisi diformat ulang, agar dapat
meningkatkan citra pemilik stasiun televisi di tengah masyarakat dan dunia industri.

Dari sanalah, berita-berita dramatis dikelola. Berita-berita besar televisi, di
tahun 1960 dan 1970-an (seperti pembunuhan, huru-hara, revolusi hak-hak warga
negara, peperangan, dan protes), mulai menyedot perhatian masyarakat. Terbuktl
menguntungkan sebuah stasiun televisi lokal maupun jaringannya. Pemirsa berita-
berita lokal semakin berkembang. Ini mengejutkan banyak orang dari industri
pertelevisian itu sendiri. Bersamaan dengan pertambahan pemirsa, bertambah
pula jumlah pemasang iklan. Berarti meningkatkan pendapatan dan laba tidak
terduga bag! stasiun televisi lokal.

Pemilik stasiun-stasiun televisi menjadi sadar. Berita-berita lokal, yang relatif
murah produksinya, telah menarik banyak pemirsa dan menghasilkan uang lebih
banyak dibandingkan dengan acara-acara lokal televisi lainnya. Maka, mereka
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lalu memperluas siaran berita lokal. Bermula dari 1 jam (yang dimulai di kota
Los Angeles, pada awal tahun 1960-an), menjadi 90 menit, 2iam dan kemudian
- dalam pasar yang terbesar - menjadi 3 jam dalam sehari, ditambah dengan
berita terakhir pada pukul 10 atau 11 malam.

Dalam perkembangannya, kian banyak siaran berita ditambahkan pada
waktu dini hari. Isinya: siaran tentang cuaca, laporan lalu lintas, dan ikhtisar
pendek berita dari malam sebelumnya, serta "sportin a minute". Berita-berita itu
didaur ulang untuk menarik minat orang yang baru bangun tidur dan sedang
bersiap-siap untuk pergi bekerja dan sekolah. Berita tengah hari disiapkan pula.

Reran

Segala aktititas jurnalisme televisi, memang terkait dengan dunta layar kaca.
Dari layar kaca itu, kita melihat bagaimana presenter mengawali pemberitaan
televisi. Layar kaca menjadi jendela pemirsa pada berbagai peristlwa yang terjadi.

Para kru jurnalistik televisi membawa pemirsa berada di depan suatu peristiwa.
Maka itulah, persiapan pemberitaannyadilakukan dengan seksama agar segala
tayangan pemberitaannya memiliki nilai penting dan menarik untuk ditonton

siapa saja.

"Apa yang membuat headline di dalam pemberitaan surat kabar tidak selalu
akan (berita yang sama) berada di posisi puncak siaran berita televisi", ungkap
Bob Long, veteran berita televisi lokal (Downie JR. & Kaiser, 2002:167-189).

"Kita berkewajiban untuk membuat berita," tambah Long, tetapi dirinya tidak
sanggup mengabaikan kehadiran a wonderful piece of video pada saat hal itu
muncul. la memberi contoh rekaman adegan baku hantam antara manajer lama
dan manajer baru di suatu stasiun televisi Taiwan setelah pergantian pemilik
perusahaan. "Kita harus mendapatkan rekaman itu dan kita harus menyajikannya
di televisi", tegas Long. "Adegan itu begitu mempesona. Bukan sesuatu yang
buruk dan kita membutuhkan tidak lebih dari 20 detik untuk menayangkannya.
Tetapi kita akan menyedotnya dari langit, memantulkannya kembali melalui tiga
satelit, dan menghabiskan satu ton uang untuk keperluan itu".

Long memiliki aspirasi yang tinggi terhadap stasiun televisi tempatnya
bekerja. WRC. Tetapi ia menghadapi kendala sumber daya yang terbatas dari
sebuah stasiun televisi lokal. Aspirasinya sangat dibatasi kebutuhan untuk meraup
labayangdituntul A/SC, the station's owner. Kesuksesan program berita WRC,
dalam memberi laba melebihi 50%, sebagian disebabkan keberadaan ruang
beritanya yang hanya merupakan pecahan kecil untuk ukuran staf wartawan
surat kabar kota besar.

Long memiliki 4 orang untuk deskberita konsumen dan seorang produser
berita medis yang menyediakan the "news-you-can-use" features - yang bagi
kebanyakan stasiun televisi merupakan acara yang menarik bagi permirsa. Tetapi,
ia tidak mempunyai wartawan investigatif yang berdedikasi. "Aku akan senang
sekali untuk menambah sebuah tim investigasi, yang terdiri dari 3 orang. Akan
tetapi, hal itu akan menjadi satu pelaporan yang paling mahal untuk dilakukan."
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Dan. jika la disuruh menyingkirkan pasukannya yang ada, la akan habis-habisan
menentang. Sebagian besar staf wartawannya, secara umum, bertugas untuk
menghasilkan satu dua berita setiap harinya: untuk subyek apapun yang sedang
in.

Perangkat-perangkat jurnalisme televisi memang cukup kompleks. Setiap
staslun televisi berita harus mampu mengatasi keterbatasan waktu dan SDM,
biaya-biaya dan godaan teknologi, mampu menyajikan kekuatan video yang
dramatis, mampu memenangkan kompetisi dalam menarik perhatian pemirsa,
dan tidakdipenuhitekanan dari the station's owneryang menuntut keuntungan
yang iuar biasa. Selain itu, iaiah penciptaan tatanan mekanisme redaksional
yang kondusif bagi pengemasan beritamelalui isolasiunikyang terjadi di studio
televisi, ruang kontrol, bahkan di ruang berita, terhadap dunia di sekelilingnya.
Kombinasi berbagai unsur itu, bila tidak disiapkan dengan balk, seringkali
menyebabkan lahirnya pemberitaan yang lemah, buruk, dan menyesatkan.
Menghasilkan suatu penyimpangan realitas.

Berbagai stasiun televisi yang tidak menyiapkan perangkat dan tatanan
kerja redaksional yang baik akan sedikit sekali melakukan pelaporan yang
orisinal, tidak mampu mengakselerasi isu-isu penting yang terjadi di masyarakat.
Para pengarah dan produser berita meragukan ketertarikan dan kesabaran pemirsa
untuk menyaksikan berita-berita yang lebih panjang dan rumit. Mereka lebih
memburu peristiwa-peristiwa yang dengan mudah didapat tayangan langsungnya.
Mereka tidak memiliki kesiapan untuk menguntit tayangan berita yang berdurasi
iebih panjang dan memiliki kerumitan materi.

Sebagai gantinya, berbagai televisi lokal di AS, lebih memburu peristiwa
kejahatan, berita bencana, ramalan cuaca, olah raga, kesehatan, berita
konsumen, dan hiburan. Semua itu mendominasi siaran pemberitaan. Para
pengarah berita meyakini bahwa subyek-subyek ini menarik bagi kebanyakan
pemirsa. Pada gilirannya, menarik para pemasang ikian yang mengisi kebutuhan
stasiun televisi akan keuntungan (persentase dari total pendapatan yang

ditetapkan sebagai keuntungan) hingga 40 sampai 50%, bahkan lebih.
Melengkapi lingkaran setan tersebut, tujuan meraup keuntungan sebesar

mungkin berarti juga menjaga jumlah staf berita seminimal mungkin. Hal ini,
antara lain, yang menyebabkan keterbatasan wartawan televisi yang bertugas
setiap harinya. Mereka hanya punya sedikit waktu meliput berita pemerintah,
politik, bisnis, pendidikan, lingkungan, atau isu-lsu sosial yang mempengaruhi
kehidupan orang-orang di masyarakat yang mereka layani. Subyek-subyek ini
jadi tidak ditangani secara serius. Berbagai subyek tersebut dipandang bukanlah
hal akan menarik perhatian pemirsa dan tidak akan mengajak para pemasang
Iklan berdatangan.

Dalam keadaan demikian, perangkat redaksional berita televisi yang tidak
memiliki kesiapan yang baik kerap dihambat berbagai keterbatasan. khususnya
bila mereka ingin mengerjakan liputan yang bagus pada waktu yang dibutuhkan.
Maka itulah, mereka seringkali harus membuat pilihan yang terbaik di antara
yang terburuk. Mereka tidak tidak bisa memberikan pemirsa segala ha! yang

123



JURNALISME KONTEMPORER

ingin mereka berikan. Mereka sering hanya menjadi penyuplai berita ke sekian,
dari berbagai media yang menyampaikan berila kepada pemirsa. Mereka bahkan
berharap para pemirsanya telah membaca koran pagi dan mendengarkan radio.
Para pekerja jurnalisme televisi hanya mengambil berita yang memiliki pengaruh
yang paling kuat, dan di saat itulah, mereka membuatnya menjadi berita terbaik
yang dapat mereka kerjakan.

Manajeman redaksional televisi memang memiliki perangkat dan mekanlme
redaksional tertentu. Selain format pembuatan berita televisi yang cukup rumit
teknologinya, di dalam persiapan penayangannya juga memiliki karakteristik
kerja tertentu.

Berikut ini adalah contoh, bagaimana kegiatan yang terjadi di beberapa
saatsebelum penanyangan siaran LiputanSSCTV.

Secara umum 3 jam sebelum siaran, biasanya pada siang dan petang.
redaksi Liputan 6 SCTV, mengadakan rapal budgeting. Setelah Koordinator
Liputan (korlip), Koordinator Daerah (korda) dan Biro Surabaya menyampaikan
daftar hasll liputannya, menurut Indiarto PriadP' - salah seorang redaksi Liputan
6 SCTV- produser membuat usulan run down (mated siaran). Run down inilah

yang diperbincangkan dalam rapatyang pesertanya adalah produser, korlip, korda,
dan presenter.

Perbincangan terjadi pada setiap item berita. Yang diperbincangkan bukan
hanya kehangatan berltanya, tetapl juga menyangkut gambar-gambar yang akan
ditayangkan. "Contohnya, walau tidak hangat, tetapi blla sebuah berita memiliki
gambar yang dahsyat, ia layak menjadi headline."

Demikian juga dengan dialog, mated, angle, dan narasumber ikut disorot
oleh peserta rapat.

Setelah rapat menyetujui run down, produser mengambil alih penylapan
mated berita dari koordinator liputan. Produser turut memperkaya angle berita
yang dibuat reporter, membantu memilih kutipan wawancara dan gambar. Baru,
setelah segala persiapan naskah berita itu dinyatakan oke, reporter membawanya
ke proses editing gambar.

Sementara itu, presenter mempersiapkan did untuk merias dlri dan
berpakaian. Ini tekait dengan tugasnya, yang selama masa tayang menjadi
pembaca berita yang akan selalu disorot kamera.

Usai make up, ia harus memeriksa run down yang telah dislapkan. la mesti
melihat semua naskah berita yang masuk. la harus paham apa yang hendak
dilaporkannya kepada pemirsa.

Presenter berhak mempedanyakan angle berita, posisi berita dalam run
down, dan mengubah kepala berita (lead) yang akan dibacakan. Blla ada
perubahan yang hendak diajukannya, la harus bekerja sama dengan produser.
Bagian-bagian mana yang hendak dirubah dikonsultaslkan.

DIskusI menjadi tambah intensif antara presenter dengan produser, blla
menyangkut dengan mated dialog yang akan dimunculkan. Pada beberapa kasus,
seringkall, untuk menghidupkan dialog, pekerjaan riset kecll-keoilan mesti
dilakukan presenter, la biasanya akan menelusuri berbagai hal, sepedi latar
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belakang, yang menyangkut topik-toplk dialog yang akan disampaikannya.
Semua persiapan riset itu dllakukannya sampai ke waktu awal slaran akan

dimulai. Waktunya, 10 menit sebelum slaran, segala sesuatunya mesti telah
slap. Sebab, pada 10 menit sebeium acara siaran dimulai. "presenter harus
sudah slap di studio". Waktu sekian menit itu, dilsi dengan kegiatan mengecek
ulang naskah run down.

"Demikianiah. garis besar standar operasi persiapan siaran di Liputan 6
SCTV," tutur Indiarto Priadi, presenter di Liputan 6 SCTV.

Ciri khusus awak kreatif televisi adalah watak kolektifnya. Jurnalis televisi
bekerja bersama dengan banyakorang, masing-masing saling melengkapi untuk
menghasilkan siaran yang kreatif. Meski pun jurnalis televisi iaiah orang yang
menentukan isi dan bentuk siaran, tapi operator, produser, asisten, dan Iain-Iain
membantu keseluruhan hasil kerjanya.

Kolektivitas kerja, dalam penayangan televisi, pasti muncul dalam setiap
tahapan kerja. Keterampilan seorang jurnalis memang ditunjukkan dengan
kapasitas berita. Akan tetapi, di dalam jurnalisme televisi, akan seialu terkait
dengan kepiawaian dan kecanggihan pemiiikan kesempurnaan peralatan
(teknologi audio visual). Pada titik inilah, sosok-sosok jurnalis televisi tidak seialu
akan muncul di hadapan layar kaca televisi pemirsa.

Bila melihat kegiatan yang berlangsung di dalam jurnalistik televisi. ada
banyak peran (dan jabatan) yang terkait. Para jurnalis televisi. menurut Aiman
Kaimuldina^^, melaksanakan peran-peran:

- Komentator televisi

- Reporter televisi

- Pengamat

- Host

- Moderator

Semua peran itu, bila dikaitkan dengan keberadaan seorang wartawan
televisi, tertuju pada tugas-tugas sebagal berikut:

• Bersama-sama dengan juru kamera (bagian pengambilan
gambar) berada pada tempat dan waktu yang tepat, di mana
dan kapan saja terjadi hai-ha! yang menarik;

• Bersama-sama dengan operator memilih, menetapkan, dan
membangun rangkaian gambar yang akan sangat mewakiii
peristiwa;

- Melengkapi gambar dengan kalimat-kalimat pendek yang
merupakan intisari peristiwa yang disajikan. Melaporkan
berita merupakan jenis paling tradisional dari jurnalisme
televisi yang memenuhi sifat dasartampilan layar kaca.

Sebagal komentator dan pengamat, jurnalis televisi mesti tampil matang
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dan terampil secara live. Maka itulah, kegiatan mewawancara merupakan satu
hal panting, dan agak berbeda dengan jurnalis cetak. Kemalangan dan kepiawalan
membawakan diri di dalam wawancara yang disorot kamera, dan dilihat pemirsa
manjadi satu unsur panting.

Pada televisi, wawancara yang balk merupakan hasll karjadi dari sebuah
parencanaan yang panjang dan responsif. Pewawancara televisi tidak bolah langah
dengan 'tema" yang tengah diangkatnya, dan tengah diajukan kepada narasumbar
lawan bicaranya. Pewawancara televisi sepetii berada di dalam tayangan seorang
pembawa acara talkshow.

Jurnalis televisi berada pada posisi saling tatap dengan pemirsa, Unsur-
unsur tidak terduga (improvisasi) seialu melekat pada wawancara teievisi. Bahasa
reporter harus sederhana, jelas, dan mudah dicerna. Tidak menggunakan kalimat-
kalimat baku yang kering dan dogmatik. Harus membangun pembicaraan yang
bagaikan tengah tawar-menawaryang segar, menarik, dan mudah diikuti pemirsa.
Kalau pada radio, kemampuan berbicara bahasa sehari-hari adalah kualitas utama
dan unik seorang reporter, maka pada televisi hal ini hanya menjadi salah satu
komponennya. Reporter televisi harus memiliki kepekaan terhadap "ruang" yang
tengah diikuti pemirsa. dan kepekaan terhadap kamera yang tengah
menyorotinya. Artinya, dia harus memiliki ketajaman intuisi dan bawah sadar
akan kerangka "ruang dan waktu" sebuah tayangan siaran audio visuai.
Kemampuan semacam indera keenam pada daya kerja kamera.

Selain itu, perlu puia dipahami ihwal bahasa khas dari televisi. Bahasa
televisi mirip dengan bahasa radio. Ini terkait dengan keringkasan dan kepadatan
bahasa percakapan (auditif) yang didengar oleh pemirsa. Akan tetapi, di dalam
bahasa televisi, terkait pula unsur bahasa nonverbal ketika dibawakan oleh
misalnya seorang presenter berita. DI samping itu, terkait pula dengan unsur
bahasa teks yang bertugas mendeskripsikan tayangan visual.

Bahasa dalam televisi berkaitan dengan persoaian naskah yang disampaikan

secara iisan. Ini berarti ada kontraksi yang khas ketika bahasa percakapan (lisan)
harus terurut ke dalam format naskah pidato publik. Di sinilah kerap terjadi
ketidaksiapan pembawa acara ketika membawakan bahasanya dengan cara
terlaiu fcrmal, atau terlalu informal (terlalu menggunakan bahasa percakapan).
Faktor formalitas dan Informalitas bahasa televisi memang harus diatur sedemikian
rupa. Tidak boieh berat sebelah, hanya memilih saiah satu di antaranya.
Keseluruhan acara siaran dibangun melalui bahasa monolog dan dialog yang
teratur dan segar, rapr dan menarik di dalam pilihan kata, susunan dan jenis
pembicaraan.

Bahasa dan gaya televisi mencakup beragam lapisan bahasa, menurut
Velitchenko^^, diantaranya meliputi; bahasa percakapan sehari-hari, bahasa resmi,
bahasa kesusatraan, dan bahasa rumahan. Meskipun agak sulit untuk dipastikan,
kini mengual pemunculan sintesis antara bahasa sehari-hari dan bahasa sastra.

Semua ituterbawa antara lain, di daiam bahasa orang kebanyakan di acara
dialog sederhana yang disiarkan secara live- tanpa perslapan, yang jauh berbeda
dengan urutan bahasa informasi; bahasa komentator, analis peristiwa, para ahli
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dl acara talk show yang penuh istilah-istiiah ilmiah; bahasa pejabat resmi di
acara wawancara, dan sebagainya. Betum lagi. penggunaan bahasa darl peserta
acara yang bicara dengan menggunakan bahasa sehari-hari (bahkan kadang-
kadang bahasa rumahan)-yang memerlukan pembuatan "naskah antara". Maka
keragaman bahasa juga terjadi pada penggunaan susunan kalimat; dimana
struktur bahasa yang beraiur Informasi berubah menjadi struktur bahasa yang
lebih kompleks untuk acara-acara analisls. Tiap peserta diskusi pun jadi
berkemungkinan menggunakan ungkapan-ungkapan yang bersifat pribadi: dengan
gaya bahasa yang lebih ekspreslf. Bahasanya mengandung lapisan emosi.

Bahasa televisi memiliki keragaman unsur-unsur semlotika, yaitu: gambar,
suara, dan aspek-aspek non verbal. Semuanya harus dibangun secara harmonis,
dan memikat, di dalam kemasan siaran yang bersifat audio-visual. Teks tidak
boleh menceritakan kembali "gambar". Teks harus mendeskripsikan gambar
yang tertayang. Dalam pada itulah, teks pemberitaan surat kabar bisa dikurangi
menjadi 75% dalam bahasa pemberitaan televisi. Proses pengeliminasiannya
(pemilihan dan penggabungan unit-unit bahasa) ditentukan oleh 3 unsur {dari
karakteristik audio-visual televisi sebagai media massa): gambar, suara, dan
pembicaraan. Lebih jauh lagi, bahasa berita televisi kerap mesti direduksi ulang,
direkontruksi lagi, agar dapat membangkitkan kebaruan wacana pemberitaan -
sehubungan dengan pemahaman ulang fakta-fakta, peristiwa yang ditampilkan
di dalam gambar.

Struktur penulisan naskah televisi harus menciptakan citra audio-visual
yang seragam. Pada tahap ini, bahasa televisi memerlukan definisi sejumlah
konsep seperti: penulisan naskah, pengaturan pembicaraan, strategi komunikasi
bicara dengan orang-orang, jenis konstruksi naskah.

Imaji Visual

imaji televisi memang dikenal keampuhannya. Sebagian besar anggota
masyarakat memandang televisi sebagai salah satu sumber pencarian berita.
Mereka bahkan ada yang menganggap televisi sebagai sumber berita. "Television
news can be immediate and dramatic, especially when events being covered
lend themselves to visual images," nilai Stanley J.Baran (2002:299-300). Saking
hebatnya pengaruh gambar-suara televisi, banyak orang yang tidak peduli lagi
dengan nilai jurnalisme. Mereka tidak bisa membedakan laporan jurnalisme
dengan televisi on show. Ada ajakan atraktif yang membuat masyarakat
terkesima.

Kelebihan televisi, selain menjadi tempat orang menerima kebenaran dan
akurasi informasi, iaiah menjadi penyampai nilai-nilai atraktif kepada sejumlah
besar orang, secara serentak dan luas, melalui hitungan bisnis media yang
menguntungkan.

Sekalipun wartawan televisi tidak mampu membuat terpaku publik secara
tune in, publik masih bisa ditarik tune in perhatiannya untuk melihat pictures.
Berbagai peristiwa dibuat hidup, dikreasikan kembali. direka-tayangkan seolah
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hadir di depan mata kita sendiri.Televisi menjadi sebuah "panggung berita", neivs
staging.

Contohnya, wartawan televisi kerap tidak perlu menjadi saksi rincian satu
peristiwa ketika ia menarasikan tayangan video. Reporter seakan on the scene
di kotak televisi, terbawa oleh kamera yang menyorot kejadian sekian puluh
kiiometer. Teknologi komputer digital bisa menayangkan keadaan seperti itu.

Jika jurnalisme radio melaporkan peristiwa melalui tutur kata wartawan
yang didengar dan diimajinasikan kembali oleh pemirsa, televisi menarik
khalayaknya melalui scene, adegan demi adegan filmis yang ditangkap juru
kamera, baik secara langsung ataupun iewat rekaman video - diseiingi dengan
sounds effects, grafik, dan loto-foto. Hal ini membuat laporan jurnalisme televisi
diterima pemirsa dalam visuaiisasi yang iebih atraktif, dan daya tarik siaran
langsung yang Iebih "life". Berbagai ilustrasi yang menarik akan menaikkan
posisinya di dalam program siaran yang hendak disiarkan.

Gambar menjadi aiat penting televisi melaporkan segala apa kejadian.
Pertanggungjawaban jurnalistik televisi antara lain ada di sana. Tidak boleh ada
cacat. Manipuiasi. Kebohongan.

Berikut ini beberapa ilustrasi stasiun televisi salah meletakan imaji visual.
Michele Gillen, koresponden di acara Dateline di NBC, memprotes hasil

iiputannya. ia keberatan laporannya, "Waiting to Explode?", didramatisasi.
Laporannya, menurut Kovach dan RosenstieP, menggambarkan buruknya mutu
truk-lruk tangki gas yang diproduksi General Motors. Bahannya mudah robek
dan bisa meledak bila kecelakaan. Reporter wanita ini. selama tujuh bulan
Iiputannya, berhasil mendapatkan gambar-gambar sopir yang terjebak di dalam
kendaraan yang terbakar.

Tapi, ia menolak bila laporannya disisipkan gambar-gambar manipuiasi
buatan NBC. A/BCsengaja membuat gambar tambahan, buatan sendiri, Mereka
membuat gambar ledakan dari hasil tes, crash tests, uji tabrakan. Api memang
memercik dan menyala. Tapi. hanya 15 detik, dan padam sendiri. Crash tests
yang diiakukan NBCtidak membuahkan bukti yang sepersis faktanya. Namun,
biar begitu, uji coba itu hendak ditempelkan dalam tayangan acara Dateline
pada tahun 1993 itu. Biia dipadukan dengan laporan-tayang Gillen, hasilnya
memang akan membuahkan liputan yang dramatis.

Gillen menolak. ia menelepon rumah bosnya, Jeff Diamond, ia tidak mau
gambar tambahan itu muncui. Diamond bersikukuh, menganggap tidak ada
persoalan. Gillen ngotot. Keduanya saling beradu argumentasi sampai berhari-
hari. Akhirnya, Gillen luiuh. Diamond memasukkan penolakan Gillen, di ujung
siaran. Di gambar-tayangan crash test, buatan NBC, itu akan diberi keterangan
"unscientifid'. Narasi laporan Gillen, pada gambar tersebut, dibumbuhi label "tidak
ilmiah". Konklusi diserahkan kepada para ahli.

Walau begitu, laporan itu, "didn't note all of Gillen's concern^', tidak
menyertakan segaia keberatan Gillen. Tidak disebutkan ihwal api menyala berapa
lama, atau api yang ternyata bisa padam dengan sendirinya. Akan halnya
kesepakatan Gillen, reporter wanita ini beralasan, ia akhirnya harus mempercayai
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produser eksekutifnya. "Dan jika dia berkata okay, tidak ada masalah, dan slap
mencarikan jalan keluar yang terbaik untuk keberatanku, dan yang terbaik pada
kelangsungan acara tersebut, maka saya pun mempercayainya" (Benyamin
Weiser, dalam Kovach dan Rosenstiel: him 182).

Tap!, Gillen salah. Tayangan sisipan, hasil manipulasi itu, jadi rasa malu
yang buruk bagi sejarah NBC News.

"Ketika laba, dan kemudian rating, menjadi sangat berarti, godaan untuk
merayu leblh banyak penonton dengan kejahatan. kekerasan, bencana, dan
ketenaran menjadi berlebihan," nilai Downie JR. & Kaiser (him. 177-180).
Akhirnya, jurnalisme televisi terjebak pada upaya membuat sebuah media
pertunjukan visual. Para jurnalls televisi membuat berita televisi jadi tontonan
yang menarik dan menghibur, karena relatif mudah dikerjakan dan segera menual
kerumunan pemirsa di peringkat rating.

Amatan Downie JR. & Kaiser menunjukkan bahwa semua itu bermula dari
liputan televisi mengenai kejahatan. dl tahun 1970-an & 1980-an di AS. Siaran
Jack Webb, dengan Dragnet-nya, menjadi pemicu sampel bagaimana membuat
siaran tentang kejahatan yang sukses di televisi. Kejahatan dan kekerasan menjadi
menu utama dari berita-behta televisi. Pengerjaannya juga amat mudah. "Yang
harus Anda lakukan hanyalah mengarahkan kamera pada suatu peristiwa
kejahatan. Anda dapat melakukannya, beberapa kali sehari, hanya dengan sebuah
satu kamera. Karena itulah, kejahatan jadi sangat menggiurkan. Tidak
membutuhkan jurnalisme yang sesungguhnya."

Di luar berita cuaca dan olah raga, berita kekerasan dan kejahatan
menguasai 25 persen (bahkan lebih) siaran berita televisi. "Dalil 'If it bleeds, it
leads'{\\ka di sana ada darah, di sana ada berita) menjadi kebenaran mutlak
berita televisi, karena peristiwa kejahatan bersifat dramatis dan menarik perhatian
orang", lapor Rocky Mountain Media Watch, sebuah kelompok pengamat media
di Colorado, AS. Laporan mereka didasarkan atas penelitian terhadap 102 siaran
berita di 52 kota AS pada malam tanggal 28 Maret 1998.

"Berbagai berita kejahatan itu mendorong respons emosional pemirsa secara
intens. Tanggapan emosional yang cukup kuat inl (seperti, rasa takut, perasaan
terasing, ataupun luapan rasa gembira) dinilai sangat tinggi oleh pemasang ikian
maupun bagian berita. Kejahatan diprediksi bakal terjadi setiap hah, dan liputan
kejahatan menjadi ha! rutin dan kebiasaan yang malas bagi bagian berita", kutip
Downie JR. & Kaiser dari media wacth itu. Peliputan yang hebat terhadap suatu
peristiwa kejahatan juga meninggalkan kesan pada penonton bahwa kejahatan
merajaleia di sekitar mereka. "Ini tentu saja menjadi suatu kesan yang
menyesatkan sebab kenyataannya sejak tahun 1990-an terjadi penurunan angka
kejahatan yang terjadi."

Setiap stasiun menggunakan liputan kejahatan, bencana dan selebriti,
sebagai alat persaingan. Berita-berita pemerintah, politik dan berita masyarakat
hanya diliput sekadarnya. Pesawat helikopter pun digunakan, untuk transportasi
dari satu peristiwa ke peristiwa lain dan meliput bencana seperti kebakaran,
banjir lumpur, dan gempa bumi. Helicopterborne cameras menjadi alat untuk
menayangkan langsung video kecelakaan di jalan tol, adegan kejahatan, dan
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perburuan yang dilakukan polisi. Camera stabilizer, dan kekuatan lensa untuk
memperbesar target dari jarak ribuan kaki, jadi perangkat. Padatahun 1990-an,
lewat helikopter, siaran berita menggemari liputan perburuan mobil di jalan tol.

Perburuan O.J.Simpson, di tahun 1994 lewat a-helicopter-tralled yang
berputar-putar mengitari jalan bebas hambatan di seputar Los Angeles, AS,
memicu. Adegan itu memercikkan gaya baru pemberitaan televisi. Saat itulah
disadari, adegan perburuan merupakan tayangan potensial bagi kenaikan rating
pemirsa. 'Tidak ada satu alasan untuk menghentikan penayangan seperti itu,"
ujar Pete Noyes, reporter kawakan dan eksekutif berita televisi di Los Angeles,
AS, kepada Downie JR. 8. Kaiser. "Filosofi tabloid, di balik peliputan perburuan
tersebut, benar-benar merusak secara tidak masuk akal, peliputan yang
sesungguhnya".

Stasiun Jeff Wald, di KTLA, adalah salah satu televisi yang menyiarkan
gambar-gambar //vedari sebuah helikopter di bulan April 1998. Wald merekam
pengejaran, di jalan bebas hambatan, terhadap seseorang yang merasa putus
asa dengan penyakit dan pengobatan yang dijalaninya. Perburuan tersebut
berakhir tatkala orang tersebut menghentikan mobilnya di perslmpangan dua
jalan bebas hambatan. Lalu membakar truknya kemudian menembak dirinya
sendiri.

"Kami sangat dekat dengan adegan itu, dan tidak mengharapkan hal itu
terjadl", kata Wald, seperti dikutip Downie JR. & Kaiser. "Kritikus kami bisa saja
berkata, 'Oh, kamu menginginkan uang dari tembakan. Kamu pasti mengharapkan
ia menembak kepalanya'. Kataku, oh Tuhan, bagaimana mungkin seseorang
menghadirkan tayangan seperti itu di ruang keluarga pemirsa? Tidak ada indikasi
apapun, di dalam pikiranku, ketika itu. Demikian pun dengan orang-orang yang
kuajak berbicara setelah kejadian itu. Bahwa: tindakan menembak dirilah yang
akan terjadi."

Wald seolah melihat suatu protes. la seakan sedang mempengaruhi ribuan
orang yang melintas di dua jalan bebas hambatan itu pada jam-jam sibuk. Orang-
orang itu melihat suatu berita lalu lintas. Orang-orang itu seolah melihat si korban
menelepon, dan menjelaskan, bahwa ia akan melakukan negosiasi dengan
petugas keamanan, dan kemudian menembak dirinya dengan cara seperti itu. • , 5

Peristiwa tersebut mengundang debat. Para pengarah berita stasiun televisi,
termasuk Wald, memikirkan untuk menggunakan lebih banyak batasan-batasan.
Tapi, batasan-batasan Itu hanya bertahan pada satu jam pertama liputan untuk
pengejaran polisi sejauh 200 mil.

Itu terjadi lewat pengalaman Wald berikut inl. Sebuah Datsun putih melarikan
diri dari razia rutin, untuk plat mobil yang kadaluwarsa, pada jam 7 pagi, di
tengah siaran berita Jumat padi di KTLA. Wald menciumnya, merekam. Ketika
pengejaran sampai di di perslmpangan tiga jalan bebas hambatan, Wald mulai
mengambil keputusan. "Kita harus mengikutinyal" la menghubungi via telepon
produser eksekutif dl stasiun saat itu.

Produser eksekutifnya menjawab, "Aku tidak suka mengacaukan
pertunjukan. Kita sudah merencanakan suatu pertunjukan besar".
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"Aku juga demikian, tetapi orang-orang harus tahu kejadian ini."jawab Wald.
Wald pun melanjutkan penyiaran peristiwa tersebut. Lalu pertunjukan itu

tidak hanya mengisi acara jam 8 hingga jam 9 tetapi juga terus berlangsung
hingga beberapa jam setelahnya. Wald dan kawan-kawannya tetap bertahan.

Orang di Datsun putih itu teriihat, secepat kllat, memutar mobll. Dan setelah
running over a spike strip, Wald meiihatnya dengan jelas bagaimana orang itu
duduk di belakang kemudi dengan sebuah senjata di tangannya. Pada titik itu,
Wald berpikir untuk mundur, mengambll gambar yang lebar. Di saat ituiah, selewat
satu jam pertama liputan pengejaran, batasan-batasan mulai loncat dari
kepalanya. Saat itu, ia mencium adegan yang bakal bagus dan memukau. la
malah khawatir bila ada sesuatu yang menggangu liputannya dan ia menekan
tombol secepatnya dan keluar dari peristiwa tersebut.

Dan benar, pengemudi itu keluar dari mobil. la mengarahkan senjata pada
polisi. Petugas keamanan itu lalu menembaknya. Kamera meiihatnya dari
kejauhan, meiihatnya jatuh, dan segera menghentikan tayangan, dan
mengembalikan siaran ke pembawa acara - yang saat itu berkata pada pemirsa,
Kami minta maaf karena Anda harus menyaksikan peristiwa tersebut".

Bagi Wald. tindakan off airWulah yang disebut batasan. Ituiah penyelesaian
bagaimana sebuah berita pengejaran harus berakhir. "Di sinilah kami masuk ke
dalam suatu proses pengambilan keputusan yang sullt. Saluran lain tetap
menyiarkan kejadian serupa. Begitu orang itu tertembak, kami segera kembali
ke pembawa acara dan off air." Kejadian macam begini memang agak jarang
terjadi. "9 dari 10 orang yang terlibat dengan pengejaran macam begini biasanya
berhasil ditangkap. Puji Tuhan, bahwa sangat sedikit dari mereka berakhir dengan
kekerasan. Kebanyakan diantaranya berakhir dengan ditangkap, diborgol, dan
dimasukkan ke dalam kendaraan petugas".

Network: Televisi Lokal

Berita stasiun televisi biasanya sangat terbatas dalam melaporkan berbagai
kejadian masyarakat, maupun dunia, kepada pemirsanya setiap hari.
Keterbatasan lainnya iaiah ketergantungan pada teknologi yang rumit dan mahai.
Selain itu. orang-orang televisi biasanya sangat "kelaparan" untuk mempengaruhi
pemirsa secara visual dan emosional. Mereka juga sangat gila mengejar rating
tertlnggi dari pemirsa. dan meraup keuntungan dari ikian. Survei demi survei
memperlihatkan bahwa meski jumlah pemirsa menyusut, siaran berita televisi
tetap menjadi sumber berita utama bagi kebanyakan warga. Sekallpun, berita-
beritanya belum merupakan liputan yang lengkap dan mendalam.

Seiring dengan ledakan bisnis di tahun 1970-an dan 1980-an, di Amerika,
kultur penyiaran berita berkembang, dan mendominasi, siaran-slaran radio
maupun televisi. Kultur ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan insting
pengelola stasiun televisi lokal. "Meski secara kualitas produksi sudah semakin
baik, tetapi juga terkenal payah dalam siaran beritanya, terutama di Los Angeles,"
nilai Leonard Downie JR., and Robert G.Kaiser (2002; Him. 173-175). Beberapa
di antara sajiannya merupakan berita yang paling sensasional dan menghibur,
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tetapi sekaligus pula merupakan berita-berita yang paling tidak cerdas dan tidak
informatif. Mereka membuat berita sebagai pusat penghasil laba terpenting bag!
stasiun televisi, sampai-sampai laba itu lebih panting ketimbang berita itu sendiri.

Televisi lokal merupakan bisnis yang sangat besar di Amerika. Berbagai
stasiun televisi meraup hampir satu milyar dolar di captive market, karena
kemampuan mereka untuk menghasilkan laba sangat besar dari tahun ke tahun.
Akan tetapi. seiring dengan kenaikan nilai stasiun televisi lokal, dan pertambahan
jumlah stasiun televisi yang diserap ke dalam perusahaan-perusahaan raksasa
- sama dengan yang terjadi pada surat kabar - tekanan untuk mempertahankan
dan meningkatkan laba pun semakin menghebat.

Pada tahun 2001, terdapat 25 perusahaan nefivor/cmengendalikan hampir
separuh dari stasiun televisi komersial yang ada di Amerika Serikat. Di antara
yang terbesar, terdapat dua perusahaan yang mengkhususkan diri padapemilikan
teievisi dan kurang dikenal masyarakat. Salah satunya adalah Paxsori, yang
sebagian dimiliki NBC. dengan 69 stasiun, dan Sinclair Television, dengan 62
stasiunnya. Sejumlah raksasa multimedia juga memiiiki lusinan stasiun. Viacom
mempunyai 38 stasiun, yang masuk ke dalam CBS televison netv/ork dan
beberapapemiliksaham media, hiburan,dan penerbitan lainnya. Rupert Murdoch's
Fox memiiiki 33 stasiun televisi lokal. plus berbagai jaringan televisi dan kabel
dan studio Fox lainnya. General Electric's NBC, dengan jaringan televisi dan
kabel-nya. memiiiki 13 stasiun televisi. Hearst-Argyle, pemitik surat kabar dan
majalah dan pertelevisian, menguasai 33 stasiun televisi.

Pada awal tahun 2000-an, bisnis teievisi lokal menghadapi situasi yang
berat. Para pemllik jaringan televisi itu kian menuntut pembayaran dari stasiun
televisi lokal. Mereka merubah paradigma lama, menyuntik biaya untuk para
stasiun afiliasinya. Akan tetapi, mereka kian menuntut televisi lokal untuk meraup
ikian di sepanjang waktu slarannya. Maka, ketika slaran berita menjadi booming
digemari masyarakat, acara slaran berita pun menjadi primadona pendapatan
ikIan. Dari sanalah, terjadi perlombaan mendapatkan minat pemirsa sebesar
mungkin melalui pemberitaan yang paling sensasional, dan infotainment, serta
tidak cerdas dan informatif. Laba mengalahkan berita itu sendiri.

Penutup

"Perhatikanl Dengar dan saksikan": inilah kata-kata pertama siaran televisi. Salah
satu aspek jurnalisme televisi lalah menampllkan persoalan, kejadian, dan
fenomena melalui kemasan tayangan suara dan gambar.

Jurnalisme televisi memiiiki kerumitan teknologi audio-visual. Melalui
teknologi Itulah, perangkat pesan televisi menjadi baglan dari proses media
jurnalisme memfungsikan Informasi, pendidikan, hiburan, dan birnbingan.
Sekaligus pula, menjadi bagi dari kerja kebudayaan, seni, dan inforrnasi. Diawali
dengan perkembangan penemuan teknologi visual yang begitu teknis, kemudian
televisi dipakai jurnalisme untuk menjadi sarana penyampaian pesan-pesan
pemberitaan. Jurnalisme televisi bahkan kemudian memfungsikan media massa
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ke dalam atmosfer dan perspektif live shootpensVma dari lokasi kejadian, yang
merefleksikan kebutuhan "mata dan telinga" masyarakat pada berbagai kejadian
dl isi planet ini. Sekaligus pula. menjadi medium pencari laba, berdasarkan rating
dan pemasang iklan, melalui eksplorasi pemberitaan crime, violence, disasters,
dan celebrities.

Mekanlsme redaksiona! pemberitaannya memiliki karakter khusus di dalam
susunan programa siaran, meliputi persiapan, pengambilan gambar dan
pengolahannya, dengan perangkat teknologi yang kompleks. Teievisi sedang
berada pada fase perkembangannya yang pesat. Itulah mengapa kajian tentang
aspek khusus dan aturan-aturannya sangat-sangat penting.

Kebijakan pemberitaan sebuah stasiun teievisi menentukan popularitas
stasiun pemberitaannya dan peringkat acara yang diminati masyarakat. Bahkan,
menentukan ikiim penyiaran dan persepsi view of the wor/dmasyarakat. Dalam
ha! inilah, visl, misi, dan konsep pemberitaan stasiun teievisi ditentukan oleh
para pengelolanya.

Hal tersebut berkaitan dengan konsep personiflkasi informasi yang
ditetapkan oleh pengelola jurnalisme teievisi tatkala memusatkan perhatian
pemirsa. Bagaimana pengelola jurnalisme teievisi membentuk gaya dan citra
tayangan pemberitaannya berdasar prinsip-prinsip, aturan, dan cita rasa tertentu.
Bagaimana gagasan dan sikapnya ketika mengonsepsi nllai-nilai spiritual dan
moral, seria perannya dalam masyarakat. Hal itu tercermin dalam struktur, isi,
dan bentuk pemberitaannya.

Jurnalis teievisi menginformasikan fakta, peristiwa, dan fenomena. Kualitas
pribadi jurnalis teievisi ditentukan pada setiap bentuk penyiaran. Bagaimana ia
mempengaruhi pemirsa dengan tayangan yang memiliki keistimewaan
personalitas.

JURNALISME ONLINE

KOMPAS, Naslonal,

Senin, 17 Juli2000

Kode Etik untuk Jurnalisme "Dotcom"

MEDIA massa bertambah anggota dengan kelahiran situs-situs berlta dl
ruang cyber dalam kategori com. Publlk dewasa ini tak hanya mengenal
surat kabar, majalah, kantor berita, radio, atau teievisi sebagai media massa,
tetapl juga situs-situs berita di dalam ruang cyber. Karena tanda pemisah
dalam taksonomi situs itu berupa titik atau dot, kategori pemberitaan model
baru itu kita sebut saja dalam ruangan ini sebagai jurnalisme dotcom.

Peserta lokakarya Ethics in Journalism yang diselenggarakan Yayasan
Jurnalisme Independen (YJ!) hari Kamis (13/7) di Jakarta ditugaskan
membahas apakah perlu merekomendasikan pengadaan kode etik bagi
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wartawan dotcom itu.

Sebelum memasuki kelompok diskusi, YJI menampilkan Pemimpin Redaksi
detik.com Budiono Darsono sebagai pembicara. Budiono dalam paparannya
menyebutkan, kelahiran jurnalism© dotcom ini telah merevolusikan
pemberitaan. Periodisasl lerbit" menjadi hilang, katanya. Padahal, fenomena
Ini pun sebelumnya sudah diklaim kantor berita setelah menggunakan teleks,
laksimili, apalagi jaringan komputer beberapa lahun terakhir ini. Tak ia
sebutkan, adakah revolusi dalam peliputan bag) kerja jumalisme dotcom
itu?

Revolusi pemberitaan? Barangkali ada benamya. Bukankah setelah liputan
langsung Perang Teluk dl Irak cleh televisi CNN. definisi berita telah bergeser.
Berita bukan lagi peristiwa yang telah berlangsung yang dipubllkasikan media
massa, tetapi menjadi peristiwa yang sedang berlangsung yang dlslarkan
media massa. Media massa yang mampu melakukan pemberitaan langsung
ini lentu saja tidak televisi semata, tetapi juga dotcom.

.... wartawan cetak dan wartawan dotcom sama-sama belum mampu secara
tajam melihat problem etik spesiflk yang muncul dalam pemberitaan ala
dotcom.

Yang langsung mereka llhat adalah problem teknis pemberitaan. Untuk
pemberitaan yang menuntut laporan berlmbang, misalnya, dapatkah
dibenarkan media dotcom menyiarkan sesuatu yang belum jelas
juntrungannya -katakanlah semacam rumor- hanya untuk mengejar apa yang
dikenal dalam jurnallstlk sebagai scoop, berita eksklusif.

Akhirnya, setelah mendefinislkan jumalisme dotcom sebagai penyiaran
produk jurnallstik dl media cyber oleh perusahaan atau lembaga tertentu,
peserta lokakarya merekomendasikan wartawan-wartawan yang bekerja dl
perusahaan-perusahaan dotcom yang menyiarkan produk jurnallstik
membentuk asosiasi yang khusus menghlmpun mereka. Setelah asoslasi
terbentuk, peserta lokakarya merekomendasikan pengadaan kode etik oleh
asosiasi lersebut dengan mengacu kepada kode etik jurnallstik universal
ditambah dengan butlr-butir yang secara khusus dapat menangani problem-
problem etik spesiflk yang kelak dihadapi para wartawan dotcom dalam
kerja profesi mereka.

Untuk menegakkan pemberlakukan kode etik itu, peserta lokakarya
merekomendasikan pembentukan semacam "dewan pers" bagi asosiasi
tersebut. Juga dlanjurkan supaya masyarakat membentuk media watch
independen atau ombudsman untuk menegakkan pemberlakuan kode etik
itu. Mudah-mudahan rekomendasi ini mengilhami komunitas wartawan
dotcom, pengusaha media massa dotcom, dan masyarakat khususnya untuk
menyambut jumalisme dotcom Ini sebagai instrumen sosfal yang berperan
-meminjam ungkapan pengamat pers AshadI Siregar- sebagai "orlentasi
eskslstensial (masyarakat) yang bertugas menyampaikan fakta publlk
kepada masyarakat". (sal)

Mehmet Arslan Lutfi^menjelaskan bagaimana komputer dan Internet telah
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menghadirkan cara-cara baru bagi jurnalisme dalam memroses, memproduksi.
dan menyebarkan berita. Media Baru Ini membuat ladang baru bagi industrl media!
Teknologinya membuat jaringan yang paling cakap dibandingkan media masse
lain. Khususnya, dalam hal perlengkapan dasarnya, komponen yang
menyusunnya, arsitekturnya, dan berbagai kemampuan pendukung lainnya.

L.Garcia^® menyebut intelligence dispersal pa6a kapasitas teknologi ini.
Internet membuat penjaga gawang {gafekeepet) redaksional dalam organisasi
penyiaran, kabel, atau radio, hilang. Siapapun bisa menggabungkan diri. Siapa
pun dapat menelusuri Informasi secara unlimited. Siapapun dapat merespons
secara one-to-one, atau one-to-many, kepada siapa pun. Sifat internet yang
terbuka ini menampilkan keunikan tersendiri di antara bentuk-bentuk komunikasi
yang pernahterclpta.

Maka itulah, berbagai ou//ef media berita, baik yang tradislonal, atau yang
aiternatif. ataupun yang mainstream, berupaya memanfaatkannya dengan
membuat sebuah tampilan web.

Pada tanggal 21 Februari 2002, the Editor & Publisher Online Database
telah memuat 13.536 record. Mondo Times, suatu jenis baru layanan gateway
yang mengelola media massa World Wide Web, telah meng-up/oad13.271 outlet
yang tersebar dl 211 negara. Di antara mereka adalah edisi-edisi online surat
kabar tradislonal, situs-situs berita, situs-situs jurnalis individual, situs-situs indeks
berita, situs-situs diskusi pemberitaan, situs-situs ulasan dari para pengamat
media.

Cyber Sebagai Media

Sejarah media massa memperlihatkan bahwa sebuah teknologi baru tidak pernah
menghilangkan teknologi yang lama, namun mensubstituslnya. Radio tidak
menggantikan surat kabar, namun menjadi sebuah aiternatif, menciptakan sebuah
kerajaan dan khalayak baru. Demikian pula halnya dengan televisi, meskipun
televisi melemahkan radio, tetap tidak dapat secara total mengeliminasinya.
Maka. cukup adil juga untuk mengatakan bahwa jurnalisme online mungkin
tidak akan bisa menggantikan sepenuhnya bentuk-bentuk media lama.
Melainkan, tampaknya menciptakan suatu cara yang unik untuk memproduksi
berita dan mendapatkan konsumen berita. Jurnalisme online tidak akan
menghapuskan jurnalisme tradislonal, namun meningkatkan intensitasnya.
Dengan menggabungkan fungsi-fungsi dari teknologi internet dengan media
tradislonal.

Teori konvergensi menyatakan bahwa berbagai perkembangan bentuk media
massa terus merentang dari sejak awal siklus penemuannya. Setiap model media
terbaru tersebut cenderung merupakan perpanjangan, atau evolusi, dari model-
model terdahulu. Dalam konteks Ini, internet bukanlah suatu pengecualian.

Internet adalah medium terbaru yang mengkonvergensikan seluruh
karakteristik dari bentuk-bentuk terdahulu. Karena itu, apa yang berubah bukanlah
substansinya, melainkan mode-mode produksi dan perangkatnya (Hilf, 2000)".
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Perspektif ini didukung oleh tujuan bahwa esensi dari proses komunikasi tetap
lidak berubah. Apa yang membuat bentuk-benluk komunikasi berbeda satu sama
lain bukaniah penerapan aktuainya, namun perubahan-perubahan dalam proses-
proses komunikasi seperti kecepalan komunikasi, harga komunikasi, persepsi-
persepsi pihak-pihak yang berkomunikasi, kapasitas storage dan fasilitas tempat
mengakses informasi. densitas (kepekatan/kepadatan) dan kekayaan arus-arus
informasi, jumiah fungsionalitas/inteiijen yang dapat ditransfer (Garcia, 2001).
Titik esensialnya adalah bahwa keunikan internet terietak pada efisiensinya
sebagai sebuah medium. Namun semestinya itu tidakiah menopengi fakla bahwa
esensi komunikasi secara keseluruhan dan jurnaiisme khususnya tetap tidak
berubah [intact).

Awalnya, situs-situs berita sekadar mengadaptasi kandungan mereka untuk
cyberspace. Kemudian, mereka muiai memproduksi kisah-kisah dengan
menerapkan kapabiiitas-kapabilitas teknis internet. Kini, mereka mengkreasi isi-
isi orisinainya yang secara spesifik didesain oleh Internet. Dikarakterisasi
pemikiran kembali mengenai cara-cara memproduksi sebuah kisah, tren terakhir
ini tidak hanya memungkinkan para jurnalis untuk mengkonstruksi kisah-kisah
mereka melalui pemakaian fitur-fitur interaktif dalam internet, namun juga
menawarkan para pembaca lebih dari sekadar membaca, namun juga turul
berpartisipasi, berbagi, dan bahkan bergabung dalam proses memproduksi kisah
berita.

Secara teknis, momen paling fundamental dalam jurnaiisme on/zhe adalah
penemuan WWW. Namun secara profesional, momen tersebut dimulai dari
pecahnya berita mengenai Drudge Report yang menyangkut skandal Lewinsky,
ketika sebuah e-mai/dikirimkan ke 50 ribu pelanggan pada tanggal 18 Januari
1998. Dalam setiap aspek penting kisah ini, menurut Lasica'® ketika menulis
Internet Journalism and the Clinton-Lewinsky Investigation, medium internet
digunakan untuk "membongkar berila-berita skandal, menyuarakan tuduhan-
tuduhan baru, dan merilis secara keseluruhan laporan final Starr atas
investigasinya". Hingga timbul pertanyaan apakah berita ini adil dan akurat perlu
dikesampingkan untuk menjangkau (fakta) fenomena jurnaiisme online telah haOir?
Jurnaiisme on/ihe telah memlcutren alternatif, mengklaim bahwa jurnaiisme online
telah mengubah segala aktifitas jurnalistik dan kegiatan lama profesi jurnaiisme.

Sejak itu, jurnaiisme online telah maju secara dramatis.
Kini, hampir seluruh media berita memiliki webyang hadir dalam berbagai

bentuk. Terdapat tiga kelompok situs berita dalam kaitannya dengan isi.
Model situs berita secara general yang kebanyakan digunakan oleh media

berita tradisional sekadar merupakan edisi online dari medium induknya. Isi
orisinilnya diciptakan kembali oleh internet dengan cara mengintensifkan isi
dengan kapabiiitas-kapabilitas teknis dari cyberspace. Sejumlah fitur interaktif
dan fungsi-fungsi multimedia ditambahkan. Isinya di update lebih sering daripada
medium induknya. Washington Post Online (www.washingtonpost.com), CNN
Interactive (www.CNW.com), dan SSC News Online (www.BSC.co.uk) adalah
contoh-contoh tipikal tipe ini.
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Pada model situs kedua, bentukan situs IVeb-nya berislkan orisinaiitas
indeks, dengan cara mendesain uiang dan merubah isi dari berbagai media berita.
Saloon, Slate and Drudge f?eport masuk ke daiam tipe ini. Situs in! memendekkan
portal-portal pemberitaan melaui indeksisasi dan kategorisasi, has!! seieksi
berbagai media berita dan isi mereka. Berbagai model situs ini memfokus isu-
isu spesifik, meiayani kepentingan komunitas dan kelompok-kelompok sosiai
tertentu, serta membuat saiuran pertukaran pikiran dan diskusi interaktif dengan
pembacanya.

Model situs ketiga berisi diskusi dan komentar-komentar pendek tentang
berita dan media. Media-media watchdogs masuk ke daiam kelompok ini. Mereka
menjadi saiuran untuk diskusi masyarakat mengenai permasalahan yang
mencuat.

Jurnallsme Online

Perkawinan internet dan jurnallsme berakar dan ditetapkan oleh standar World
Wide Web (WWW). Ketika CERN, institut riset berbasis di Jenewa, dirilis pada
tahun 1991. tak seorang pun menyadari betapa iuar biasanya dampaknya
terhadap jurnalisme. Dampak ini tampak begitu nyata hingga suatu waktu, sebuah
surat kabar online, The Nando Times, menyatakan "All the news that's bits we
print (semua berita daiam bentuk b/f akan kami cetak)" - ini merupakan sebuah

motto baru yang pas dengan tipe jurnalisme baru (Lapham, 1995)^®.

Ini adalah tipe baru jurnalisme karena memiiiki sejumiah fitur dan
karakteristik yang berbeda dari jurnalisme tradisionai. Fitur-fitur uniknya

mengemuka daiam teknologinya, menawarkan kemungkinan-kemungklnan tidak
terbatas daiam memproses dan menyebarkan berita.

Deuze menyatakan bahwa komponen teknologis adalah faktor penentu
bagi definlsinya. la menyatakan bahwa perbedaan online journalist rekan-
rekan tradisionainya terletak pada keputusan jenis baru yang dihadapi oieh para
wartawan cyber. "Onlinejoumalisthaws membuat keputusan-keputusan mengenai
format media yang paling tepat mengungkapkan sebuah kisah tertentu, dan harus

memungkinkan ruang bagi pilihan-pilihan publik untuk menanggapi, berinteraksi,
atau bahkan menyusun (customize) cerita-cerita tertentu dan harus
mempertimbangkan cara-cara untuk menghubungkan kisah tersebut dengan kisah
iainnya, arslp-arsip, sumber-sumber, dan Iain-Iain, meiaiui hyperlinks."

Paviik (2001 menyebut tipe baru jurnalisme ini sebagai "contextuaMzed
journalism", karena mengintegraslkan tiga fitur komunikasi yang unik:
kemampuan-kemampuan multimedia berdasarkan platform digital, kuaiitas-
kualitas Interaktif komunikasi-komunikasi online, dan fitur-fitur yang ditatanya
(customizable features).

Rafaeli dan Newhagen mengidentifikasi lima perbedaan utama yang ada di
antara jurnalisme onlinedan media massa tradisionai: 1) Kemampuan internet
untuk mengombinasikan sejumiah media, 2) kurangnya tirani penulis atas
pembaca, 3) tidak seorang pun dapat mengendaiikan perhatian khaiayak, 4)
internet dapat membuat proses komunikasi beriangsung sinambung, dan 5)
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interaktiflas web." (Dikutip dari Baron, 2001, hlm.6: dalam Deuze, 2001) Tambahan
untuk ini semua, karakteristik yang paling luar biasa dari media baru int adalah
kecepatannya secara keseluruhan, yang menarik sekaligus menakutkan (Weir,
2000)=".

Jelas, internet adalah jumalisme yang berubah. Perubahan-perubahan yang
dibawa oleh kemungkinan-kemungkinan teknologis mengartikulasikan kemball
peranan-peranan dan fungsi-fungsi profesi ini.

Misalnya, sebuah studi oleh Singer (2001)^ mengindikasikan bahwa ketika
surat kabar menjadi online, peran penjaga gerbang {gatekeepei) mereka
menghilang. Ini menyarankan agarsurat kabar tradisional sebaiknya menyerahkan
peran ini dengan menyediakan link-linkke situs-situs berltayang terhubungkan
bukannya memutuskan kisah mana yang semestinya disertakan.

Dalam kaitannya dengan "nilai tambahan" situs-situs berita, adalah penting
untuk menekankan kapabilitas-kapabilitas teknis intemet, dan bagaimana semua
ini mengubah cara-cara jumalisme beroperasi. Ini akan sesuai dengan transformasi
jumalisme terbaru. Bagalmanapun, perubahan-perubahan ini tidak
mengimplikasikan bahwa sifat alamiah jumalisme sebagai sebuah pembuatan
kisah, penyuntingan, reportase, dan Iain-Iain menjadi kurang penting. Namun
cenderung, sebagaimana dinyatakan Buie:

Jelas, kemampuan untuk mengobservasi dan menulis secara meyakinkan
berdasarkan pengalaman, untuk menawarkan analisis dan penggunaan
keterampilan-keterampilan pemiklran kritis, untuk secara jujur dan logis
mengenall sudut pandang - sudut pandang berlawanan mungkin menjadi
lebih berharga. Dalam setiap perlstiwa, salah satu elemen esenslal
jumalisme—untuk mencari dan mengularakan kebenaran—tidak akan
berubah. Jumalisme terbaik akan selaiu seperti diparatrasekan Fuller, yaltu
menghubungkan "disiplln kebenaran dalam jumalisme dengan standar-
slandar tertinggi dalam perdebatan ilmiah dan akademls...menghasilkan
karya integritas intelektual asli." (2002, bagian Keslmpulan, paragraf 6).="

Piramida Terbalik dalam Cyberspace

Para jumalis telah lama setia dengan pendekatan Piramida Terbalik ini: memulai
tullsan dengan memberltahu kesimpulannya kepada pembaca ("Setelah
perdebatan panjang, DPR mengambil suara untuk kenalkan pajak negara sebesar
10 persen"), dilkuti dengan informasi pendukung yang leblh penting dan diakhlri
dengan memberikan latar belakang. Gaya ini dikenal sebagai piramida terbalik
dengan alasan sederhana bahwa la membalikkan gaya piramida tradisional.
Tulisan gaya piramida terbalik berguna bagi surat kabar karena pembaca dapat
berhenti kapan saja dan masih mendapatkan bagian penting dari tulisan tersebut.

Dalam web, piramida terbalik jadi lebih penting. Para penggunanya kerap
hanya membaca bagian atas sebuah tulisan. Mereka tidak meneruskan
bacaannya. "Mereka tidak menggulung layar", tulis Nielsen's=" dalam Inverted
Pyramids in Cyberspace Frames. Gulungan layar iaiah istilah dari proses internal
meneruskan jaringan informasinya. Menghubungkan pengguna webdengan situs-
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situs yang telah dirancang jaringan link-nya.
Tapi, pada beberapa penguna lain, terjadi kebaiikannya. Dan. di sinilah

kegunaan teknologi internet dimanfaatkan jurnaiisme online. Pembaca yang
tertarikakan menggulung layar, akan meneruskan bacaannya pada materi-materi
yang terkait dengan toplk yang tengah dibacanya. Mereka adalah orang-orang
akan menemukan dasardari PiramidaTerbaiik cyberspace. Merekaiah penemu
kisah-kisah berita jurnaiisme onlineyang luarbiasa rinci.

Jurnalistik ivebjelas berbeda dengan jurnalistik media cetak. Contoh, studi
kasus Melinda McAdam tentang Tinta Digital, di Washington Post, mencatat
bahwa surat kabar online membiarkan artikei-artlkelnya tersedia secara online
bertahun-tahun. Ini sekali iagi berarti bahwa penulis dapat me-//n/c-kan dengan
tulisan lama daripada harus meringkas informasi. dan menjadi latar belakang
pada setiap tulisannya. Kemudian, seperti dicatat oleh Sam Vincent Meddis,
merancang berbagai materi informasi itu ke dalam jaringan link yang memuat
seluruh bahan latar belakang. Dan membuat intisari dari link-link itu untuk
kepentingan perluasan informasi dan kemendaiaman pesan yang ingin
disampaikan.

Dengan kata lain, web adalah media link. Teorl byperfexf menjelaskan bahwa
menulis informasi, melaiul bagian demi bagiannya, yang dihubungkan oleh
jembatan antar-link, adalah berbeda dengan menulis teks secara linler. Ada saat
keberangkatanban ada saat kedatangan. Ini menunjukkan perlunya ujung-ujung
//nkdikenali, supaya pembaca mengerti di mana mereka bisa keluardan masuk
sesuai dengan keinginan pembaca.

Penulis web memisahkan artlkelnya ke dalam bagian-bagian yang lebih
kecii. Ini dalam kaitan untuk menghindari halaman panjang yang mesti diguiung.
Tiap halaman dibangun dengan bentuk piramida terbalik. Walau, dalam
penampakan keseiuruhannyaterlihat seperti piramida yang mengapung di dunia
cyber, dibandingkan artikei tradisionai.

Proses on the Web:

Pengalaman Biggs

Saiah satu persoalan utama mengeloia situs berita internet, menurut
Biggs^adalah kepentingan penanam modal yang menginginkan kepastlan
uangnya kembali. Oleh karena itu, mereka membutuhkan orang-orang terbaik-
dengan prestasi teruji - untuk disewa. Di awai-awal perkembangannya, mereka
kesulitan untuk menemukannya. Karena itulah, pengelolaan media penerbitan
online diawali dengan menjiplak cara kerja jurnaiisme lama. Mereka mengadopsi
berbagai keberhasilan dari pengalaman pengelola redaksi majalah atau surat
kabar.

Banyak pengelola awal media on//ne yang mengerjakan dunia penerbitan
webmeialui proses uji coba yang cukup melelahkan. Ketika membuat homepage,
mereka menggunakan program beta Adobe Pagemill, yang mendesain tampilan
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daftar isi yang masih kasar pada halaman indeks dan pada empat halaman
pokok.

"Setelah setahun bekerja sungguh-sungguh dengan para para visioner
induslri dan bekerja dengan orang-orang yang tidak punya latar belakang
penerbitan tradisional," kisah Biggs di awal mengeiola situs HotWired, "saya
sadar apa yang tidak saya ketahui: web bukanlah tempat baru untuk mengerjakan
hal-hal lama; webadalah tempat baru untuk mengerjakan hal-hal lama dengan
lebih baik."

Dari sanalah, Biggs menemukan persyaratan tentang bagaimana
menghasilkan situs berita on//neyang inovatif: "Jangan menyewa jurnalis menjadi
manajer".

Hal ini terkait dengan perbedaan cara mengeiola media jurnalisme online
dengan media sebelumnya. Sajian koran dan majalah menekankan isi yang
mendalam dan gaya penyampaian yang memikat. Dalam media jurnalisme online,
ada hal lain yang mesli diperhitungkan.

"Bekerja sembilan tahun dalam media dua dimensi (koran atau majalah)
menumpulkan otak saya," tutur Biggs ketika berhadapan dengan dunia online.
Di dunia online, pekerja jurnalisme harus membayangkan dunia dengan dimensi
tanpa batas, di mana suara, gambar, dan teks dapat berdampingan harmonis.
Slate dan Saloon, keduanya dikelola para jurnalis media cetak dan televisi. Target
akhir penyampaian informasi mereka adalah informasi yang bermutu linggi dengan
tampilan dua dimensi. Sementara, di dalam pengerjaan media jurnalisme online,
para pengelolanya harus memahami komponen-komponen kunci dari penerbitan
jaringan, seperti: hypertext, interaktivitas, dan multimedia.

Dalam format media majalah, tidak ada sajian halaman indeks yang
menuntun khalayak untuk mengakses beragam artikel di dalamnya. Dalam web,
setiap halaman bisa saja di-//n/c-kan dengan gambar video, atau ke berbagai
tcrbitan loin dan torbitan lama -yang torkait dengan lopik yang hendakdidalami,
bahkan dihubungkan dengan alamat pribadi penulis.

Dimensi online memiliki keluasan lain, pengelola ditantang untuk
menciptakan sarana yang lebih jauh dan lebih inovatit untuk mengirimkan berita.
Biggs merujuk ucapan perancang data ulung Edward Tufte, bahwa "dunia online
bersitat kompleks, dinamis, dan multidimensi, sementara surat kabar bersitat
stalls dan datar." Media internet membuka perluasan informasi berdasarkan
"jaringan" yang multidimensi.

Penyajian atau perancangan informasi iveb tidak bersitat linier, dua dimensi.
dengan paradigma urut-urutan dari halaman depan (pertama) - dengan berita-
berita panting-sampai ke halaman belakang. Ada konsep navigasi dan Interface,
dalam menuntun khalayak. yang berbeda: dari urutan daftar isi (indeks) di tampilan
awal dari layar situs, khalayak bisa diajak meloncat-loncat ke berbagai artikel di
halaman berikutnya berdasar hubungan //n/cyang telah dirancang.

\
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Newsroom

Ruang pemberitaan online, di sebuah media yang memiliki berbagai divisi
penerbitan - seperti Washington Post, merupakan bagian yang terpisah. Para
reporter dan redaktur (editor) melayani pemberitaan yang berbeda dengan orang-
orang media cetak.

Mereka melayani pemberitaan online. Bahan pemberltaannya kerap
dimanfaatkan kepentlngan media cetak. Tapi, dari proses pencarlan dan
penyajiannya, kerja jurnalisme on//ne tidaklah sama.

Ada banyak alasan untuk membedakannya. Wartawan online meliput
peristiwa sepersis wartawan lainnya. Aiatnya sama, mencatat fakta, dan
meiaporkannya dalam berita-berita yang bersifat spot, feature, atau depth. Mereka
berkoordlnasi dengan wartawan lain, yang berbeda divisi. Akan tetapi, ketika
pemberitaan mereka dimasukkan ke dalam ruang pemberitaan online, ada staf
produk online menunggu dan siap me-remaric-nya. Para anggota staf Inl juga
wartawan. Di bawah koordinasi seorang redaktur, mereka bekerja menambal,
memoles, menghubungkan satu berita dengan berita lain, atau informasi lain.

Para staf produk online ini menjadi penjaga gawang redaksional. Mereka
menjaiin hubungan era! dengan para wartawan yang pergi ke lapangan. "Para
reporter atau redaktur suka berhenti di meja kami, dan menyapa, 'apa ada yang
dibutuhkan', sebelum mereka hendak berangkat ke pertemuan dewan kota {city
council meeting)," jeias McAdams^® saat menjelaskan pekerjaan Online
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Newspaper6\ iriGdia Washington Post. "Kami dapat memintanya mengambilkan
salinan rencana anggaran untukkami scan dan menyajikannya secara online."
Di sisi lain, mereka dapat pula member! perlngatan akan proyek yang buruk dan
rangkaian kerja yang punya nilai Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). "Lalu
kami segera menyiapkan //nk-Z/nk-latar belakang akan peristiwa tersebut."

Mereka bisa pula menyiapkan berbagai peta atau bagan atau gambar atau
grafik atau ilustrasi lain yang menyertakan sebuah artikel. Platform tampilan
layar komputer tidak meleluasakan kerja penempelan peta atau gambar atau
berbagai ilustrasi tersebut seperti di media cetak. Karenanya, pembuatannya
pun memerlukan pekerjaan teknologiyang berbeda.

Pekerjaan jurnalisme mereka memang banyak melakukan pekerjaan seperti
menyortir dan mengorganisasi pemberitaan, serta meng-up /oad-nya ke dalam
rangkaian informasitertentu. "Para pembaca Washington PosMebih menyukai
format artikel layanan online. Mereka kerap bertanya (lewat e-mail) bagaimana
mendapat kolom atau features yang mereka perlukan."

Contoh: CWW.com

Ini adalah gambaran mekanisme pemberitaan CWW.com. Bagaimana mekanisme
sebuah berlta d\-uploadke dalam situs mereka.

Kerja pemasokan berita CWW.com, sepersis saudaranya di televisi, memiliki
tingkat frekuensi dan intensitas yang tinggi. Isi newssite mereka harus selalu di-
updates, dan buletin breaking news mereka selalu harus diperbaharui, menglkuti
menit demi menit berbagai peristiwa yang terjadi di dunia. Melalui kecepatan
cahaya, memasok berita ke dalam Web amatlah rumit. Tidak semudah para
penggunanya tinggal meng-Wr/c mouse atau memencel keyboard seat mem-
browser CNN.com.

Berbagai artikel itu dikerjakan dan dipasok oleh tidak kurang dari 10 orang.
Bagan struktur organigram pemberitaan CWW.com berlkut ini memperlihatkan
bagaimana sebuah berita disusun dari satu peristiwa-berita ke dalam laporan
mendalam yang tampak di tampilan layar monitor interaktif: dimana para pembaca
tinggal memilih berita yang diperlukan dan beberapa elemen berita yang
diinginkan.

Aliir Mekanisme

1. Setelah menelusuri jaringan berita CWWyang amat luas, dan
disebut Basys, produser berkonsuitasi dengan produser senior untuk
menyusun laporan yang berisi perlstiwa-peristlwa harian berdasar
urutan pentlngnya dan llputan yang direncanakan oieh jaringan. Di
awai kerjanya, produser mengadakan rapat editorial untuk
membicarakan laporan yang akan disajikan dan usulan-usulan yang
muncui dari para staf. Proses kerja ini dilakukan tiga kali srt/ftdalam
rentang waktu 24 jam. Setiap berita diurutkan pada papan tulis,
dengan berbagai penanda dari tiap kelompok the wnler-associate

142



Media

producer pada tiap berita.
2. Para penulis (writer) dan produser (associate producer]
mengangkat kisahnya dan mulai mengumpulkan berbagai
elemennya yang panting. Inl merupakan tim kerja yang "menyortir
dan mengorganisasi" informasi yang teliti. Penulis
mengumpulkannya dari jaringan kabel, berbagai laporan, dan
gambar-video-mentah CNN. la menyusunnya menjadi dokumen
laporan utuh yang merangkai berbagai sajlan gambar, suara, film,
dan link. The associate producer lalu mengambilnya dan
menyusunnya ke dalam elemen-elemen multimedia, mengkreasikan
tampilan gambar-gambar dan sounds-nya. la berkonsultasi dengan
perancang multimedia (multimedia designer) untuk memperoieh
grafik-graflk khusus. la membahas kemungkinan sajlan QuickTime
Movie dengan editor video (associate producer/video editor). Setelah
proses inl, penulis dan produser membicarakan bagian-bagian mana
yang akan ditampilkan ke dalam sebuah berita yang utuh dan padu.
3. Sementara itu, editor web (web editor) menjelajah internet untuk
mendapat link-link yang sesuai, dan asisten editor (editorial
assistant) mengadakan pencarian Lexis-Nexis untuk memperoieh
Informasi latar belakang yang iebih mendaiam.
4. Setelah berita ditulis, editor naskah (copy editor) mengambil alih
untuk mengecek spelling and style babasa dan me-re check akurasi
faktanya.
5. Setelah berita disaiin dan bagian-bagiannya teiah terkumpul,
produser mendesain tampilannya. menunjukkan gambar dan eiemen-
elemen multimedia yang harus ditempatkan. Kemudlan diserahkan
kepada editor web (web editor) yang akan mengkodekannya dengan
HTML sehingga bisa dibaca di web.
6. Berikutnya, produser kembali mellhat tampilan keseluruhannya
bersama produser senior (seniorproducer). Keduanya mengecek
berita tersebut, menghitung tingkat akurasinya di dalam server.
7. Persetujuan diberikan dan web-mastermengecek penggunaan
dukungan multiple browser-nya, dan kemudian memasukannya ke
dalam Web.

8. Jika berita yang dikirim mendapat umpan balik dari pembaca.
koordinator online (the online coordinator) mengumpulkannya dan
diposkan ke situs.

Proses Editorial

* Produser eksekutif (executiveproducer) menangani seluruh
operasi harian website dan memberikan saran pada berbagai
situasi yang suiit, in tough situations.
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* Yang memimpin proses editorial adaiah kepala editor {the
editor in chief) yang bertanggung jawab atas keseluruhan visi
editorial dan mengarahkan keseluruhan departemen.

Jabatan dan Tugas-tugasnya

Produser

Tugas keseluruhannya: memimpin peliputan harian dan mengawasi proses
pembuatan sebuah berita dari awal sampal akhir.

Tugas rutin:

* Membaca berbagai peristiwa yang terjadi di dunia, di berbagai jaringan
maupun berbagai situs.

* Menyimpannya ke dalam rangkuman Basys, sebagai kerangka kerja
peliputan harian.

* Mengadakan rapat editorial.
* Menuliskan berbagai item berita pada papan lulls.
* Mencari dan menyerahkan berbagai informasi'latarbelakang"'

untuk perancang multimedia (multimedia designer) dan asisten
editor (editorialassistant).

' Memonitor rekaman waktu, perkembangan berita, dan berita-berita hangat
(breaking news).

' Mengkoordinasikan berita dengan produser di website All Politics dan
CNN.

' Memastikan seluruh bagian berita tersusun berurutan.
* Mengecek keseluruhan berita, memastikan kesesuaiannya

dengan standar editorial dan teknis.

Produsersenior

Tugas keseluruhan: mengarahkan is! website, menjaganya agar tetap mengalir,
dan menarik dengan memanfaatkan berbagai potensi stat yang beragam.

Tugas harian:

* Menghadiri rapat editorial.

*  Memastikan staf memahami kebijakan jaringan.

* Membaca berbagai kejadian-kejadian di dunia lewat jaringan dan situs.

* Mengurutkan berita.

* Berkonsultasi dengan editor web untuk proyek-proyek khusus.

* Memilih berita yang cocok untuk disiarkan CNN air.

* Memonitor berita-berita hangat dan perkembangan berita.
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* Mengomunikasikan penugasan ke dalam jaringan.

* Mengatasi persoalan editorial.

Rapat Editorial

Tiap produser mengadakan rapat editorial harian.

Produser:

* Mendiskusikan ikhtisar harian, memberitahu staf akan tiap berita yang
hendakdigarap.

* Menanyakan pada tiap kelompok akan usuian yang hendak ditambahkan.

* Menugaskan perancang multimedia {multimedia designs/) untuk membuat
gratis pada tiap berita.

* Menugaskan asisten editor mencari topik-topik Lexis-Nexis untuk
menemukan informasi-latar tambahan.

* Menyarankan kemungkinan berbagai link kepada editor web.

Berita diangkat dari tim writer-associate producer. Kesiapan tim mensyaratkan
keahlian di segala bidang.

Papan Tulis {The White Board)

Papan ini berguna untuk menggerakkan berita segera masuk ke dalam Web.
Papan tesebut mengumumkan 11 kategori, bagaimana perkembangan tiap berita
setahap demi setahap. Tiap tahapannya diberi tanda. Tiap kategori memberi
tahu tiap orang apa yang mesti dikerjakan.

Profil Penulis {Writer Profile)

Tugas keseluruhan: mengkonsoiidasikan dan menyederhanakan berbagai
informasi. la memproses informasi yang tidakterangkai menjadi informasi yang
dapat dimengerti. Hasil kerjanya kerap dimanfaatkan media lain, bila salah satu
Informasi-Z/n/c-nya tidak terpakai.

Tugas harian:

* Membaca segala apa yang terjadi di dunia dari jaringan dan
ivebsite.

* Mencari dari jaringan untuk mendapat sudut pandang {angles)
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berita.

* Menghubungkan berbagai berita dan berbagai bahannya darl
CNN stories.

* Mengawasi berbagai breaking news dan meng-upda/es-nya.

' Mengamati berbagai imagesban mendengarkan berbagai
sounds untuk dijadikan bahan bagi pengisahan berita.

* Mengecek uiang akurasi ketepatan.

Associate Producer

Tugas keseluruhan: mengumpulkan dan mengoordinasikan seluruh elemen
multimedia untuk menghasilkan berita tampak lebih real. Lebih dari sekadar
gambar di surat kabar. la memahami apa yang namanya berita, sumber berita,
dan integritasjurnalistik.

Tugas harian:

* Membaca berbagai peristiwa yang terjadi di dunia, di berbagai jaringan
maupun berbagai situs.

* Melacak lewat jaringan untuk memperoleh bagian video dan suara terbaik
untuk tiap berita

* Mengumpulkannya dan memonitor rekaman untuk kegiatan updating.

*  BerkonsuHasi dengan penuiis untuk menjaga keutuhan berita.

* Menulis keterangan gambar.

* Mencari catatan kaki file-file di perpustakaan.

* Meminta gambar-gambar gratis dan member! saran kepada perancang
multimedia.

Perancang Multimedia

Tugas keseluruhan: menciptakan gratis yang netrai sekallgus menarik untuk
website CNN. Kenetralannya terfokus pada keberadaan CWNsebagai medium
jurnalistikyang harus memuat takta-fakta. Segala bentukan gratis harus terkait
dengan kenetralan fakta-takta.

Tugas harian:

* Menghasilkan gratis untuk berita, termasuk peta, iukisan, dan kerja
pustaka.

* Membuat dokumen Shockwave.
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•  Bekerja dalam proyek jangka panjang untuk sajian khusus.

Produser Terkait/Editor Video {Associate Producer/Video Editor)

Tugas keseluruhan: menylsipkan setiap video action ke dalam berita.

Tugasharian:

* Membaca segala kejadian yang terjadi di dunia, lewat jaringan dan situs

' Mengubah hard copy rekaman video dan mentransfernya ke dalam standar
Beta.

*  Memasukkan rekaman Beta ke komputer, menyimpan di hard disk dan
memadatkannya {compresses), mengedit, dan membuatnya menjadi
QuickTime Video.

* Menciptakan efek-efek tertentu dalam pemberitaan

Editor Web

Tugas keseluruhan: "Menambahkan berbagai teks tasf{HTML) ke dalam berita
sehingga program browsingbisa membukanya sertatetap konsisten, fluid, dan
continuity.

Tugas harian:

* Membaca berbagai peristiwa yang terjadi di dunia di berbagai jaringan
maupun berbagai situs.

*  Melengkapi setiap berita yang berasal dari shift sebelumnya.

* Meminta gambar-gambar gratis dan member! saran kepada perancang
multimedia.

Perancang Multimedia

Tugas keseluruhan: menciptakan gratis yang netral sekallgus menarik untuk
website CNN.

Kenetralannya tertokus pada keberadaan CNN sebagai media jurnalistik yang
harus memuat takta-takta. Segala bentukan gratis harus terkait dengan
kenetralan takta-takta.

Tugas harian:

* Menghasilkan gratis untuk berita, termasuk peta, lukisan, dan kerja

pustaka.
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* Membuat dokumen Shockwave.

• Bekerja dalam proyekjangka panjang unluksajian khusus.

Produser terkait/Editor Video (Associate ProducerA^ideo Editor)

Tugaskeseluruhan;menyiapkansettap videoactionkedalamberita.

Tugas harian:

* Membacasegala kejadlan yang terjadi di dunia, lewatjaringan dan situs.

* Mengubah hardcopy rekaman video dan mentransfernya ke dalam standar
Beta.

* Memasukkan rekaman Beta ke komputer, menyimpan di harddisk darx
memadatkannya (compresses), mengedit, dan membuatnya menjadi
QuickTime Video.

' Menciptakan efek-efek tertentu dalam pemberitaan.

Editor Web

Tugas keseluruhan:

Membaca berbagai peristiwa yang terjadi dl dunIa, di berbagai jaringan
dan situs.

' Melengkapi setiap berita yang berasal darl sb/'ftsebelumnya.

' Mencari iinkpada web untuktopik-topik yang ditugaskan.

* Member) tag-tag kode HTML secara kreatii dan pedoman teknis dan
artistik.

* Membantu proyek khusus.

Asisten Editor

Tugas keseluruhan: menjadi filier-innerpada tiap terjadlnya a hole pops up.

Tugas harian:

* Membaca berbagai peristiwa yang terjadi dl dunia dl berbagai jaringan
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maupun berbagai situs.

* Menjaga alur kompetisi.

* Mengadakan riset atas Lexis-Nexis.

* Menulis kalau diperlukan.

* Menyusuri unsur-unsur multimedia jika diharuskan.
*  Turun tangan di segala lini jlka dibutuhkan.

Editor Naskah {Copy Editor)
Tugas keseiuruhan: memperbaiki salinan, menguji keakuratan, membetulkan
jika periu, dan membuat headlineyang bagus.

Tugas harian:

Membaca berbagai peristiwa yang terjadi di dunia di berbagai jaringan
maupun berbagai situs.

Mengecek dan mengedit berita dart segi pelafalan dan tata bahasa.

Mengecek koherensi susunan fakta dari tiap berita dan mengecek susunan
informasinya, apakah penulisnya menekankan informasi yang penting
pada puncak berita?

Mengawasi perkembangan berita-berita hangat.

Membantu produser menempatkan berita-berita dan memonitor
kemajuannya.

Webmaster

Tugas keseiuruhan: ia adalah petugas yang paling akhir yang memungkinkan
berita keluar dari server.

Tugas harian:

" Menerima berita utuh dari editor Web {web editors).

* Memastikan setiap berita sebelum dikeluarkan - mengecek kontinuitas
gaya, persyaratan teknis, dan kesesuaian dengan beragam browser.

*  Berkomunikasi dengan bagian pemasangan ikian.

* Membuat berita di web.

Koordlnator Online

Tugas keseluruhan:memastikan keragaman perspektif telah terwakili pada
sebuah berita.
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Menjawab 50-60 pesan e-ma//paling penting.
Berkomunikasi dengan bagian pemasangan ikian.

Mengkoordinasikan kerja kelompok editorial dengan kelompok
leknis.

Memberi arahan bagi umpan balik khalayak.

Menghadiri rapat dengan staf editorial, staf teknis, deparlemen
jaringan CNN, proyek-proyek khusus, dan rekan bisnis.
Mengusulkan saran bagi pemberitaan dan peliputan.

Mewawancarai pelamar kerja yang berpotensi.

Kepala Editor {Editor In Chief)

Togas keseluruhan: menjaga kelangsungan kerja sehari-hari.
Togas harian:

' Memboat rencana strategis untok departemen.

* Mewakili sisi editorial dalam perencanaan teknis.

* Mengeksplorasi berbagai pekerjaan dan tantangan yang baro
ontuk peningkatan motu produk interaktif.
' Meloaskan brand name CNN.

' Memberi pandangan pada isu internal seperti soal staf dan opah.
' Memberi saran editorial pada sitoasi yang solit.
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Tumbuhnya Bahasa Pers

Di dalam "waktu-teknologinya", manusia kini tidak mungkin melakukan gerakan

progresif tanpa terinjeksi berbagai berita, fakta, ilustrasi, gagasan, dan informasi.
Abad ke-19 banyak disebut sebagai zaman produksi. Berbagai produk

dihasiikan. Teknologi disempurnakan. Antara pabrik dengan pertanian
disambungkan.

Pola massal pun dipakai. Komunikasi tidak lagi sekadar antarpersonal,
atau antarkelompok. Mesin industri mempengaruhinya. Ruang-waktu komunikasi
diatur mesin-waktu informasi. "Mesin" komunikasi massa mengakses ruang-
ruang percakapan sosial melalui mesin-industri surat kabar, majalah, fotografi,
radio, film, televisi, dan seterusnya.

Semakin lama mesin media massa semakin canggih. Pola komunikasinya
menyempurnakan interaksi masyarakat, untuk melenturkan "ruang-waktu"
teknologis industri. Masyarakat ingin memahami pesan "massa" yang nyaman.

Ini berarti pengaturan efek media, sejak teknologi memberi percepatan
proses cetak, pelebaran layargambar-bergerak (motion pictures), bunyi-bunyi
elektronikyang instant, dan menelivisikan berbagai imaji ke kesempumaan warna.
Bagaimana media massa mentransmisikan informasi dan edukasi. Selain itu,
bagaimana efektifitas media menjawab distribusi, pengawasan, dan pemahaman
kehidupan "massa" (Hiebert et.al, 1974:3-4).'

Hal itu berkaitan dengan pandangan Marshall McLuhan yang
mengkosmologikan era global village, kampung global. Media membuatjutaan
orang bisa "melihat dunia" secara langsung dan serentak.

Semua itu ditumbuhkan oleh para pekerja media. Pekerjaan mereka, yang
kian jadi profesi, menciptakan pesan yang klan efektif. Dari suara elektronis
yang semakin human, sampai halaman cetak dan huruf-huruf Mboarc/elektronis,
semuanya mengakumulasi. Ini hasil trial and errorpekerja dan akademisi ketika
mengembangkan proses komunikasi massa. Mereka mengonstalasi unsur-unsur
pesan, individu pengirim, khalayak, dan berbagai efek komunikasi massa.

Mereka menata pesan massal dengan memanfaatkan ruang-waktu-
teknologi-media. Suara-suara elektronis "humaii' memproses terpaan sampai
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ke bunyi mendesis dalam satuan waktu siaran. Kata-kata cetak disusun hingga
mengajak keaktifan masyarakat ke ruang-ruang imaji sosial. Sistematika pesan
dikalkulasi sampai ke rincian eiek 'litik dan koma", bukan lagi semata gramatika
bahasa. Pesan ditata agar memiliki daya pikat selera massa di berbagai ruang
pengalaman dan referensi sosial. Khalayak bukan lagi mahluk bodoh. Mereka
tidak mudah menyerah oleh ramalan psikologis tokoh-tokoh publik. Mereka
meminta pnVacy informasi.

Karena ituiah. media massa iaiah sebuah proses, tuiis Littiejohn (2002:
303)2. organisasi media memproduk dan mentransmisikan pesan untuk publik
iuas. Seiain itu, memroses bagaimana pesan-pesan itu dicari, dimanfaatkan,
dipahami, dan dipengaruhi khaiayak. Lewat itu, menurul George Gerbner (daiam
Littiejohn, 2002)2, media mampu "menciptakan berbagai publik, mendefinisikan
isu-isu, menancapkan terminologi referensi, dan sekaiigus mengaiokasikan
perhatian dan kekuatan".

Proses in! meiibatkan pembentukan keiembagaan media. Lembaga media
massa terkait dengan ruang sosial yang sangat kompieks ketika berdiri di sebuah
masyarakat. Media menjadi satu keping keiembagaan dari banyak variasi
kepentingan masyarakat. Di lain sisi, media juga menjadi satu keiembagaan
penting yang tindak-komunikasi-massanya mempengaruhi jaiannya
perkembangan kehidupan masyarakat.

Pers menjadi sebuah proses mediasi antara masyarakat dengan "dunia".
Pers diproses oieh jurnaiisme untuk punya daya persuasi. Jurnalisme
memrosesnya meiaiui tata cara mencari dan menyebarkan informasi. Jurnaiisme
seiaiu mengembangkan teknik peliputan dan pendistribusian pesan yang sesuai
dengan kuitur masyarakat. Pada proses pengembangannya, perancangan
informasi mendorong keiahiran fenomena bahasa pers.

Bahasa pers menjadi satu aiat. Bahasa, di dalam kehidupan jurnaiistik,
tidak lagi sekadar sarana penghantar pesan melainkan menjadi daya dorong
lain. Daiam perkembangannya, mempengaruhi kegiatan pers sampai ke tingkat
pengepingan reaiitas-peristiwa-berita. Tata niiai dan norma bahasa jurnaiistik
menjadi keiembagaan bahasa yang unik, dan biia dipoiakan, menginduksi wacana
masyarakat ketika menempatkan perspektif atas reaiitas.

Dari sana teriihat perjaianan jurnaiistik menginstitusi media. Seiain
menjadikan media itu sebagai penghantar, bahkan ketika media itu di-Zdem dito
kan dengan "lingkungan", jumaiistik membuat media itu menjadi institusi bahasa.
Joshua Meyrowitz^ mengiiustrasikan metafor-metafor media menancapkan
pengaruh di masyarakat. Lewat bahasa, media menjadi penerjemah kita daiam
mengontruksi pengalaman {experience) sosial, dan "tanda-tanda akhir" berbagai
instruksi dan arahan sosial.

Oleh karena itu, modei-modei teori komunikasi massa mengembangkan
media content and structure. McLuhan dan mentornya, Harold Adams innis^
mengolah arahan isi dan struktur media: yang menekankan pengiriman [sending)
komunikasi, dan upaya peng-enkoding-an [encoding).

Kata-kata menjadi media ketika diproduksi satuan "suara elektronis" siaran,
yang menyuruh masyarakat mengorganisasi kembaii kronoiogi pengalaman
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mereka. Kata-kata juga memenuhi permintaan masyarakat akan pengetahuan
dan tradisi. Ini membantu mereka untuk hubungan komunitas dan hubungan
sosial.

Kata-kata seringkali berarti seiuruh rangkaian tindakan, pikiran, perasaan,
dan akibat," tulis Lippmann® — ketika mengupas "opini umum" melalui sudut
pandang pengalaman kewartawanannya di dalam realitas pars politik Amerika
paruh pertama abad ke-20. Melalui buku tua Lippmann, dijelaskan bagaimana
jurnalisme memproduksi "Kecepatan, Kata-kata, dan Kejelasan Makna". Surat
kabar, ketika mengolah kata-kata, merepresentasikan segala kegiatan
masyarakat: darl pemlkiran, sikap dan tindakan manusia saat berada dalam
sebuah peristlwa berita. Bahasa jurnalistik menjadi penyampal "ruang-waktu"
kemasyarakatan.

Namun, di sisi lain, bahasa pers memiliki kerentanan. la tidak begitu saja
dapat mengangkut realitas. Banyak kejadian luput dimuat.

Bahasa jurnalistik tidak pernah lengkap menangkap makna, persepsi, atau
efek. Tiap individu bisa berbeda menangkapnya, Metaforfaktual tidak selalu klop
dengan kompleksitas "ide, sikap, dan perilaku" masyarakat. Bahasa wartawan,
sewaktu mengontruksi kenyataan, gampang terdistorsi.

Dalam istilah stereotip. yang menjangkau banyak hal itu, Lippmann
mengilustrasikan. Metafor bahasa-berita kerap kena sensor, bersifat subyektif,
dihalangi kekerasan fisik, menghadapi rintangan sosial, tidak dipedulikan, dipakai
dengan kemiskinan bahasa, mengalami gangguan dan ketidaksadaran. dibayangi
pembenaran dirl, dlpengaruhi rutinitas yang membosankan, serta menghadapi
kegelapan dan kompleksitas fakta. Semua itu, bagi pembentukan opini umum,
"menggagalkan kejelasan dan kebenaran persepsi, dan menggantinya dengan
fiksi-fiksi

Maka dari itu, dari awal abad 20, bahasa jurnalistik tak usai-usai
mendefinisikan "intormasi" yang sesuai dengan "ruang-waktu sosial" masyarakat.
Bahasa berita terus berkembang, mengikuti kebutuhan masyarakat dalam
menjahit ruang sosial. Lippmann mengutip Jean Paul Sartre yang mengatakan:
"bahasa iaiah kamus metafora yang memudar". Bahasa pers tidak pernah final
dikerangka.

Jurnalisme terus memompa bahasa ke dalam "ruang-waktu" sosial. Bahasa
koran, dari sejak awal abad ke-20, berupaya terus mengkodifikasikan "segala
kejadian yang telah dapat ditentukan, diungkapkan secara obyektif, diukur, dan
diberi nama.^ Tak henti membuat metafor berbagai peristlwa sepersis kejadian
kebakaran, tabrakan, pengajuan rancangan undang-undang, kerusuhan,
pemungutan suara, pertemuan, pernyataan tokoh-tokoh publik, dan seterusnya.

Dengan kata lain, bahasa jurnalistik diproses pers. Artikulasi industrialisme
masyarakat ditaksir. Terus diusahakan menjadi alat hubungan sosial (Bittner,
1986:269-303)® Proses pembuatan berita dikerangka ke dalam tata penyusunan
pesan teknologi-media komunikasi massa. Tingkat efektifitasnya diukur melalui
kaidah teknik peiaporan berita.

Model pemberitaan dirancang. Berita pers-cetak, misalnya, dipenuhi
kepentingan wartawan yang ingin mengalahkan kecepatan dan kememikatan
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audio-visual televisi.

Habitus Bahasa Jurnallstik

Dalam setiap pesannya, pelaporan jurnalisme mesti membawa muatan fakta.
Setiap keplngan informasi mengimplikaslkan realitas peristiwa kemasyarakatan.
Tiap pesan menjadi netral dari kemungkinan buruk penafsiran subyektif-yang
tak berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakal.

Untuk itu, pesan jurnalistik mesti bersifat umum dan sejenak.^ Berita
disampaikan dengan bahasa yang lancar, jelas, lugas, sederhana, padat, singkat
dan menarik. Namun dengan tetap mensyaratkan bahasa baku, kaidah bahasa,
ejaan benar, dan kosa-kata dinamls.'"

Yang namanya berita itu, dengan demikian, bersifat stabll, dan bisa
diperkirakan." Umum dan sejenak: artlnya. pesan dapat dibaca setiap orang dan
langsung dipahami. Sifat stable dan predictable, terkait dengan standarisasi
pesan. Tlap bahasa berita punya cin yang dikenali masyarakat, acuan simboliknya
diketahui. Tiap media memiliki pedoman untuk menyampaikan pemberilaan.

Setiap pesan jurnalistik bersifat massai sebagai produk mesin cetak
industrial. Bahasa berita iaiah bahasa komoditas yang memiliki nilai lukar simboiik
danekonomi.

Niiai tukar simboliknya mengacu kepada unsur-unsur Components of The
Story. "Akurat, atributif, verifikatif, fairness, seimbang, obyektif, ringkas dan jeias,
seleklif, human Interest, responsibiiitas," iaiah unsur-unsur tersebut. "itu semua
merupakan bas/c pengisahan berita,"jeias Melvin Mencher.'®

Akurat; Keakurasian adalah ketepatan dan kepastian mencatat; pernyataan,
nama, waktu, umur, kutipan, kata definitif atau ekspresi atau kalimat, dan
seterusnya. Seimbang (balanced): iaiah keseimbangan daiam meletakkan
perhatian, keiengkapan data, penekanan, perhubungannya dengan bidang
kehidupan sosiai lain, serta perluasan kepentingannya kepada sejumiah
khaiayak; agar pembaca dapat merekonstruksi kembaii peristiwa-berita secara
netrai. Obyektif: iaiah penghindaran kepada bias subyektif-personalitas atau
pengaruh lain yang mengandung opini dan sifat emosionai. Ringkas dan jelas:
iaiah mengupayakan sajian pemberitaan secara ringkas, jeias, dan sederhana;
melalui gaya penulisan yang langsung, pendek, lepat, dan koheren; dan
menghindari frase Wise, diksi sembrono, dan kedangkaian; dengan pemakaian
kata-kata yang tepat, hidup, dinamis, penuh warna. Aktual: iaiah seal
"kehangatan" waktu-peristiwa, mengikuti dinamika perubahan peristiwa yang
terjadi dan harus diiaporkan kepada khaiayak.

Akurasi bukan hanya berarti mencatat data setepat mungkin. Akan tetapi,
terkandung puia observasi untuk mengukur kadar informasi. Hal iniiah
menumbuhkan tradisi kerja jurnalisme yang mensyaratkan unsur-unsur atributif,
verifikatif, faimess, seiektif, human interest, tanggung jawab. Atributif iaiah
keiengkapan fakta sampai ke tingkat rincian biodata dan hal-hai personal yang
bersifat human interest. Verifikatif iaiah upaya menyeiidiki keabsahan fakta dan
data yang diterima reporterdari berbagai sumberyang valid dan reiiabel. Faimess
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ialah keterbukaan wartawan untuk mengetengahkan berbagai upaya serta data
dan fakta yang telah telah didapat dan diakumulasikannya ke dalam kisah berita
untuk menghindari kemungkinan bias, dan ketidakpercayaan khalayak akan data-
fakta yang telah diterima wartawan dan dilaporkannya. Selektif ialah upaya memilih
dan memilah berbagai fakta-data dan sumber berita yang akan dijadikan muatan
nilai berita wartawan ketika melaporkannya kepada khalayak. Human Interest
ialah hal-hal manusiawi yang menyertai kehidupan orang-orang yang dijadikan
tokoh di dalam pemberitaan, atau hal-hal human yang menarik yang terjadi di
dalam peristlwa-berita. Responsibilitas merupakan pertanggungjawaban wartawan
dan media di dalam melaporkan segala rincian kisah-berita ke hadapan khalayak,
yang menyangkut dimensi etik, moral, dan visi profesionalisme pekerjaan
jurnalisme.

"Observasi langsung merupakan langkah penting untuk mendapatkan
keakurasian informasi," tegas Mencher. Jika tidak bisa, wartawan memverifikasi
dokumen dan rekaman melalui informasi tangan kedua dan tangan ketiga.
"Ketika seorang sumber memiiiki ketidakpastian untuk diverifikasi, reporter mesti
mengecek reliabilitas sumber."

Semua itu mengimperatifkan tingkat akurasi penulisan jurnalisme, balk
dalam bentuk news story atau feature: bagaimana sebuah pesan berita disaring
(filtered). Penyaringan berita melalui "tangan pertama" ialah pengisahan yang
didapat reporter melalui observasi langsung dari peristiwa yang terjadi. Saringan
"tangan kedua" ialah pengisahan yang didasari oleh laporan partisipan atau
kesaksian. 'Tangan ketiga" ialah pengisahan berita yang dicatat melalui bantuan
informasi dari seorang sumber yang mendapatkan Informasinya dari seorang
partisipan.

Ada dua faktor yang mendorong hal itu.
Faktor pertama, ialah pengerjaan akurasi pelaporan yang harus mencakup

tingkat kepastian kebenaran atau realitas dari berbagai kejadiannya, melalui:
observasi langsung. dan memanfaatkan orang-orang yang memiiiki [a] otoritas,
pengetahuan, reliabilitas seorang sumber serta [b] relevansi dan reliabilitas
sumber.

Faktor kedua, ialah pengerjaan penulisan yang menarik, ringkas dibaca,
dan jelas, di dalam sebuah pengisahan. Kutipan, anekdot, contoh-contoh, dan
nilai human interest menyalu di dalam pengisahan.

Kelengkapan a/r/buf merujuk kepada empat tipe pencatatan.

1. Tipe pertama, catatan on the record. Seluruh pernyataan dikutip langsung
dengan kelengkapan atribut, seperti nama dan keterangan lain dari orang
yang menyatakannya.

2. Kedua, catatan on background, mencatat seluruh pernyataan yang muncul
namun tanpa mencantumkan atribut nama dan kelengkapan lain dari orang
yang memberi keterangan, seperti pencantuman istilah petugas rumah
sakit, juru bicara rumah sakit, dan sebagainya.
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3. Ketiga, lipe catatan on deep background: pencalatan segala perkataan
penting yang didapat dalam wawancara, tapi tidak melalui kutipan
langsung dan bukan untuk bahan atribut; meskipun, reporter
menuliskannya di dalam kerangka informasi sumber tersebut.

4. Keempat, iaiah tipe off the record pencatatan informasi hanya untuk
pengetahuan reporter, dan bukan untuk dicetak atau disampaikan kepada
khalayak; bahan informasi tersebut juga bukan untuk menjadi bahan
konfirmasi kepada berbagai sumber lain.

Dalam hal inilah, standarlsasi terjadi di dalam bahasa jurnallsme.
Perilaku berbahasa itu menglmplikasikan beberapa pedoman, Juan L.

Mercado^^ merincinya. la menyatakan unsur-unsur yang harus dipenuhi ketika
menulls agar penerima mudah menangkap dan memahamlnya. Berbagai unsur

itu.diantaranya:

- Menulis untuk mengungkapkan, bukan untuk mempengaruhi.

- Memakai bentuk aktif, agar uraian menjadi efektif.

- Memakai kata kerja, agar penyampaian menjadi dinamis.

• Memakai bahasa khusus dan konkret, untuk menghasilkan penyajian
yang dapat "dilihat, dirasa, diraba, dan diclum" panca indera.

- Menggunakan kata sifat seperlunya, untuk menghindari is! penulisan
yang abstrak dan tidak jelas.

- Menulis sebagaimana "Anda berbicara", untuk menumbuhkan

penerlmaan yang intim dan diminati -seperti dalam percakapan.

Goenawan Mohammad'^ wartawan dan esals Indonesia, menguraikannya.

-  Datanglah dengan "sesuatu" sebelum menulis sebuah berita. Jika Anda
tak bisa menuliskan "sesuatu" itu, Anda tidak punya gagasan, apalagi
berita.

- Tulislah sedemiklan sehingga mudah dimengerti, dengan Bahasa

Indonesia yang sederhana. Kata-kata sederhana lebih digdaya. Hindari
kata-kata asing, ilmiah, atau jargon.

- Tulisan yang mudah dibaca lebih sulit membuatnya. Jika bisa,
buatlah kata-kata Anda bernyanyi dan menari. Jika tidak bisa,
cukup membuatnya jadi jelas. Katakan pada dirl-sendiri setlap
hari; Anda tak perlu memberi kesan menguasai bahasa yang
indah serta mendayu-dayu.

- Gambarkan, bukan katakan. Tulislah sehingga pembaca akan
mengatakan: "Saya merasa seperti benar-benar melihat apa
yang Anda tulis". VIsualisasikan setiap adegan, tunjukkan pada
mereka apa saja yang nampak dalam mata pikiran Anda.
Penuhi kalimat dengan orang, tempat dan benda-benda, serta
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dengan detil yang cukup, tapi tidak teriampau banyak. (Jika
perlu: tampilkan dalam bentuk foto).

Hindari memakai eufemisme dan kata-kata yang dipromosikan oleh
kelompok kepentingan tertentu, termasuk pemerintah dan kalangan militer.
"Diamankan" dalam banyak hal adalah "ditahan".

-  Jika Anda tak mampu menemukan cacat pada tulisan Anda sendiri, Anda
bukan penulis. Sediakan waktu untuk menyunting sandiri apa yang t©lah
ditulis. Sisi mudah dalam menulls adalah bahwa Anda tak perlu sempurna
sejak awal — tidak seperti misalnya jika Anda dokter yang sedang
melakukan bedah otak. Bahkan penulis kondang percaya bahwa tulisan
yang balk adalah hasll penulisan ulang {re-writing).

-  Behta yang baik tidak memerlukan dekorasi. Hapus kata "amat" atau
"sekall" setiap menemuinya. Hapus sebanyak mungkin kata sifat seperti
cantik" atau "hebat" atau "piawai" ketika melaporkan sebuah peristiwa.
Anda bisa menulis tanpa mereka jika Anda punya kata kerja yang kuat.

-  "Less is more," kata Ernest Hemingway. Jangan menulis dengan kata-
kata panjang jika dengan yang pendek sudah cukup. Gunakan kata kerja
aktif. Jangan ubah kata kerja menjadi kata benda yang buruk.

- Terglla-gllalah pada akurasi. Jangan buat ketololan seperti salah menuliskan
nama seseorang. Pembaca akan mengatakan: "Jika Anda ceroboh dengan
hal-hal kecll, bagaimana kami bisa percaya Anda dengan hal-hal yang
penting?" Maka teliti dan teliti ulang fakta Anda. Jika ragu, tinggalkan
mereka.

- Jika Anda tidak bisa memperlakukan fakta sebagai sesuatu yang sakral,
jadilah penulis fiksi — bukan wartawan. Jangan pernah melaporkan gosip.
Jangan merekayasa peristiwa. Dan jangan membedaki kutlpan orang agar
nampak lebih seksi. Keuntungannya sangat sedlkit, harga yang harus
dibayar sangat mahal.

Pedoman tersebut tumbuh, dan terclpta, dalam habitus soslo-budaya
jurnalistik. Muncui dari sistem kepercayaan, nilai. sikap. view of world, dan
kelembagaan jurnalisme. Mengaplikasikan luntutan proses komunikasi "media"
massa, serta tuntuan masyarakat meminta narasi jurnalisme yang mengolah
realitas-peristiwa berlta - dalam ruang waktu teknologi media dari sejak mesin
cetak ditemukan.

Bahasa Jurnalistik Indonesia

Catatan sejarah menunjukkan bagaimana pers, sebagai institusi penginspirasi
kesadaran sebuah nation keindonesiaan, teiah turut mendorong masyarakat
untuk menyatukan diri ke dalam sebuah sistem politik yang solid berdasarkan
konsep kebangsaan. Realitas kolonial Hindia Belanda telah meletakkan pers
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Indonesia, pada awal embrionya, menstimulasi rangkaian pergerakan
nasionalisme Indonesia.

Taufik Abdulah'®, dalam sebuah telaahan pendek, mencatat bagaimana
penggunaan bahasa jurnalistik telah ikut "menumbuhkan kesadaran awal
nasionalisme".

Dalam segala kesederhanaannya dan bahkan dalam segala ketldakpaslian
hidupnya, pers pada awal pertumbuhannya felah memperkuat kedudukan bahasa
'Melayu' sebagai sistem simbol yang di samping itu berperan pula mewujudkan
transformasi 'komunitas orang-orang asing' menjadi sebuah masyarakat,
melanjutkan komunikasi yang bercorak antar-wilayah dalam tempo yang lebih
cepat.

Taufik Abdullah mengistilahkan masa pers yang terbit pada abad ke-19
sampai dengan awal abad ke-20 itu sebagai periode "prasejarah" pers nasional.
Penggunaan bahasa Melayu-Pasar, pada fase inl, ternyata merupakan masa
dimana "peranan pers dalam sejarah kebangsaan mulal diletakkan". Empat kola
"pusal persuratkabaran" (Betawi/Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Padang) telah
mengajak masyarakat untuk mulai mempergunakan bahasa lingua franca
berdasarkan sebuah "sistem simbol yang komunikatif". Selain itu, penerbitan
pers saat itu juga telah mengajak sebuah perubahan masyarakat dari yang terbiasa
dengan "tradisi mendengar kabar" menjadi masyarakat yang mulai "membaca
berita".

Pers mengajak masyarakat untuk mulai berpikir berdasarkan kepada "teks"
yang menyampaikan "kejadian-kejadian". Wawasan masyarakat mulai dikerkah
ke dalam "konteks waktu yang berjalan". Hal itu melebarkan penerimaan
pengetahuan dari kungkungan ruang dan waktu lokal (adat-istladat setempat)
menjadi pengetahuan yang memiliki keluasan "suasana kesejamanan dengan
daerah lain atau dengan bangsa lain". Pers membuka wacana kesadaran yang
tidak lagi lerpuruk ke dalam konteks "suatu jaman di negeri antah-berantah"
melainkan membuka kepada orientasi pengenalan yang menyangkut "negeri
tertentu... yang riil". Masyarakat diajak untuk mulai melakukan "perbandingan",
dan meretaskan penciptaan kesadaran yang tertuju kepada pembuatan "jaringan
kultural atau politik" di dalam satuan komunitas kesatuan suku bangsa.

Hal ini berarti, mengikuti laju perkembangan kebudayaan dan kapitalisme
cetak, pers telah membuat "vista kultural baru yang bercorak pembebasan".
Pembebasan diri terhadap belenggu masyarakat tradisi pedusunan dan kesukuan
melalut terpaan berita-berita yang memuat makna-makna "kemajuan dan identitas"
diri.

Berkaitan dengan pertumbuhan kesadaran masyarakat tersebut, elan
pertumbuhan sejarah pers nasional Indonesia pun mulai tercetak. Medan Prijaji
(Januari, 1907) menjadi penerbitan awal dart cetak biru pers nasional, melalui
kerangka "landasan perjuangannya" serta "dasar kepemilikannya". Rd.Tirto
Adhisurjo, sebagai individu penggagas Medan Prijaji, kemudian menggariskan
corak perjuangan politik nasionalisme melalui medium pers. Sajian
pemberitaannya, yang berpihak kepada "perlawanan terhadap kesewenang-
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wenangan kekuasaan" dengan konsep pelaporan yang "terbuka" dan 'lanpa
sindiran", telah melahirkan kasus "pers delict" pertama dari persinggungan
persoalan pers vs politik - dengan akibat "pemenjaraan dan pembuangan ke
Lampung dan Ambon", serta "denda", disertai kesudahan kisah kehancuran Medan
Prljaji{1912) sendiri.

Bahasa menjadi alat penentu pengembangan kesadaran masyarakat
sekaligus juga penentu kematian dari pers nasional pertama Indonesia ini. Seiain
dikarenakan oleh "kemampuan manajemen modal yang kurang dan saingan yang
membayangi", Sejarawan Taufik Abdullah juga mencatat adanya keterkaitan
kematian pers nasional pertama ini dengan penggunaan "gaya bahasa yang
harus diperkenalkan, corak presentasi teks yang mengandung berita, yang harus
dipakal" serta "ancaman persdelicC.

Dengan demikian, melalui bahasa, pers Indonesia telah meriwayatkan
perseteruannya dengan politik dari sejak awal pemunculannya. Bahasa telah
dipergunakan pers Indonesia sebagai sarana penyebaran kesadaran polltis.

Kini, dalam pekembangannya, bahasa pers menjadi salah satu ragam
bahasa Indonesia di antara bahasa akademik {iimiah), bahasa usaha (bisnis),
bahasa filosofis, dan bahasa literer (sastra). Dengan demikian, menurut Suroso^®,
bahasa jurnalistik memiliki kaidah-kaidah tersendiri yang membedakannya
dengan ragam bahasa yang lain, Walaupun begitu, bahasa jurnalistik tetap
menganut kebakuan kaidah bahasa Indonesia dalam hal pemakaian kosakata,
struktur sintaksis, dan wacana.'^

Ketidaktaatan pada bahasa baku ini kerap dilakukan pers Indonesia. Banyak
berita dibuat dengan berbagai cacat. Berbagai pengamat, di berbagai media,
sering mempersoalkannya. Pengamat bahasa Suroso, berikut ini, antara lain,
mengemukakan beberapa penyimpangan bahasa jurnalistik dibandingkan dengan
kaidah bahasa Indonesia baku^®:

Kesalahan sintaksis. Kesalahan berupa pemakaian tata bahasa atau
struktur kalimat yang kurang benar sehingga sering mengacaukan pengertlan.
Hal Ini disebabkan logika yang kurang bagus. Contoh: Kerajinan Kasongan Banyak
DieksporHasilnya Ke Amerika Serikat. Seharusnya Judul tersebut diubah Hasil
Kerajinan Desa Kasongan Banyak Diekspor Ke Amerika. Kasus serupa sering
dijumpai baikdi koran lokal maupun koran nasional.

Kesalahan ejaan. Kesalahan ini hampir setiap kali dijumpai dalam surat
kabar; seperti dalam penulisan kata, seperti: Jumat ditulis Jum'at, khawatir ditulis
hawatir, jadwal ditulis jadual, sinkron ditulis singkron, dan Iain-Iain.

Kesalahan pemenggalan. Terkesan setiap ganti garis pada setiap kolom
kelihatan asal penggal saja. Kesalahan ini disebabkan pemenggalan bahasa
Indonesia masih menggunakan program komputer berbahasa Inggris. Hal Ini
sudah bisa diantisipasi dengan program pemenggalan bahasa Indonesia.

Berbagai kesalahan itu tampaknya terjadi karena ketidakpahaman pada
keunikan habitus jurnalistik memperlakukan bahasa. Keunikan bahasa jurnalistik
Indonesia terpola kepada tata aturan tertentu; yakni: berdasarkan kesadaran
terbatasnya ruangan dan waktu, bahasa jurnalistik Indonesia harus efisien.
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Menurut Goenawan Mohammad'^, efisien di sini berarti lebih hemat dan lebih

jelas. Penghemalan itu dilakukan di dua lapisan: (1) unsur kata, dan (2) unsur
kalimat.

Paparan berikut ini mengikuli ulasan yang dikemukakan'Goenawan
Mohammad^® pada berbagai dimensi efisiensi bahasa pers. Walau ulasannya
memakai percontohan bahasa dari media tahun 1970-an. tilikannya banyak
menyentuh hal-hal esensial sampai ke abad milenium, posf-Orde Baru, dari dunia
pers Indonesia.

Dengan berbagai suntingan, berikut iniadalah penjelasannya:

Penghematan Unsur Kata

Terdiri atas beberapa kata berikut ini.

1. Beberapa kata Indonesiasebenarnya bisa dihematlanpamengorbankan tata
bahasa dan jelasnya arti. Misainya:

agar supaya agar, supaya

akan tetapi tapi

apabila bila

sehingga hingga

meskipun meskf

walaupun walau

tidak tak

2. Kata daripada atau dari pada juga sering bisa disingkat jadi dari.

3. Ejaan yang salah kaprah justru bisa diperbaiki dengan menghemat huruf.

Sjah sah

khawatir kuatir

akhli ahli

effektif efektif

4. Beberapa kata mempunyai sinonim yang lebih pendek.

Misainya:

Kemudian lalu

Makin kian
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Terkejut kaget

Sangat amat

Demikian begitu

Sekarang kini

Catatan: Dua kata yang bersamaan arti belum tentu bersamaan efek, sebab
bahasa bukan hanya soal perasaan. Dalam soal memilih sinonim yang telah
pendek memang perlu ada kelonggaran, dengan mempertimbangkan rasa bahasa.

Penghematan Unsur Kalimat

Pada penghematan kalimat, Goenawan mengilustrasikan penghematan melalui
struktur kalimat, yang menghindari pemborosan kata. Di antaranya:

-  Pemakaian kata yang sebenarnya tak perlu, di awal kalimat,
seperti; adalah dan apa.

-  Pemakaian kata apakah atau apa di dalam kalimat.

-  Pemakaian dari, sebagai terjemahan o/(lnggris), dalam hubungan
milik; juga daripada.

-  Pemakaian untuk, sebagai terjemahan to (Inggris). Namun, dalam
kalimat: "Mereka setuju untuk tidak setuju", kata untuk, demi
kejelasan, dipertahankan.

-  Pemakaian adalah, sebagai terjemahan is atau are (Inggris) tak
selamanya perlu.

- Pembubuhan akan, telah, sedangsebagai penunjuk waktu
sebenarnya bisa dihapuskan, kalau ada keterangan waktu.

-  Pembubuhan bahwa sering bisa ditiadakan; Sebagai ganti bahwa
ditaruhkan koma, atau pembuka (:), bila periu.

-  Yang, sebagai penghubung kata benda dengan kata sifat, kadang
juga bisa ditiadakan dalam konteks kalimat tertentu.

-  Pembentukan kata benda (ke + + an atau pe + .... + an) yang
berasal dari kata kerja atau kata sifat, meski tak seiamanya,
menambah beban kaiimat dengan kata yang sebenarnya tak perlu.
Misalnya: "la telah tiga kali melakukan penipuan terhadap saya"
(Bisa disingkat: "la teiah tiga kali menipu saya").

-  Penggunaan dimana, kalau tak hati-hati, juga bisa tak tepat dan
boros.

Contoh:

"Pihak Kejaksaan ... kini menggarap 9 buah perkara korupsi,
dimana ke-9 perkara tersebut. sebagian sudah dalam tahap
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penuntutan, sisanya masih dalam pengusutan."

{'■Pihak Kejaksaan Tinggi Sulut di Manado dewasa ini menggarap
9 perkara lindak pidana korupsi. Ke-9 perkara tersebut sebagian
sudah dalam tahap penuntutan, sisanya masih dalam pengusutan".

Dalam contoh itu tampak; kata dimana tak menerangkan tempat,
melainkan hanya beriungsi sebagai penyambung satu kalimat dengan kalimat
lain. Ketika dijadikan dua kalimat, selain bisa menghilangkan dimana, juga
menghasilkan kalimat-kalimat pendek.

- Penggunaan kata Hal In! di awai kalimat, bisa disingkat
dengan kata ini di awalnya.
Contoh:
"Keadaan ekonomi dan moneter kita saat ini masih belum
menentu. Hai ini (atau lebih singkat: Ini) secara tidak
langsung disebabkan oleh...."

- Dalam beberapa kasus, kata yang berfungsi menyambung
satu kalimat dengan kalimat lain, sesudahnya, juga bisa
ditiadakan; asal hubungan antara kedua kalimat itu secara
impllsit cukup jelas (logis) kontinuitasnya.
Misalnya:
"Bukan kebelulanjikaGubernurmenganggap proyek itu
bermanfaat bagi daerahnya. Sebab 5 tahun mendatang,
proyek itu bisa menampung 2.500 tenaga kerja setengah
terdidik".

Kausal antara kedua kalimat secara Implisit sudah jelas.
Meski demikian, untuk kata tapi, walau, atau meski yang mengesankan

adanya perlawanan tak bisa ditiadakan.

Kejeiasan
Selain beberapa pedoman penghematan dalam menulis, beberapa

pedoman dasar kejeiasan dalam menulis perlu diperhatikan. Menulis secara
jelas membutuhkan dua prasyarat:

- Si penulis harus memahami betui soai yang mau ditulisnya, bukan
pura-pura paham atau beium yakin benar akan pengetahuannya
sendirl..

- Si penulis harus punya kesadaran tentang pembaca.

Memahami betui soai-soal yang mau ditulisnya berarti menguasai
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Wawancara

sistematika bahan penulisan. Jika kurang bahan {baik hasil pengamatan,
wawancara. hasil bacaan. buah pemikiran). hasil tulisannya biasanya
mengambang. Jika terlalu banyak bahan, dan tak mampu membatasi
kerangkanya, hasil tulisannya menjadi terlalu panjang.

Dalam peiaporan jurnalistik, dua macam tulisan itu tak bisa dlpakai.
Jurnalistik memang menekankan rentetan informasi faktual, detail pengaiaman
amatan, rekaman wawancara, dan sumber bacaan yang akurat. Akan tetapl,
semua itu harus dituangkan dalam waktu dan ruangan yang tersedia (terbatas).

Ruang-waktu deadline membuat kejelasan bahasa jurnalistik mesti
memperhatikan:

- Unsurkata

- Unsur kalimat

Kejelasan unsur kata dilakukan dengan cara:

- Menerjemahkankata-kataasing.
- Menghindari sejauh mungkin akronim.

Akronim, memang, mempunyal manfaat untuk: menyingkat ucapan dan
penulisan dengan cara yang mudah diingat. Dalam bahasa Indonesia, yang kata-
katanya jarang bersukukata tunggal dan yang rata-rata dituliskan dengan banyak
huruf, kecenderungan membentuk akronim memang lumrah. "Hankam",
^ Bappenas , Humas" memang lebih ringkas dari "Pertahanan dan Keamanan",
"Badan Perencanaan Pembangunan Nasional", dan "Hubungan Masyarakat".'

Akan tetapi, bila kita terlalu sering dan semena-mena membuat akronim,
akan menyusahkan pembaca. Bahasa jurnalistik menghindari hal itu. "Akronirri
akhirnya bisa mengaburkan pengerlian kata-kata yang diakronimkan. hingga
balk yang mempergunakan ataupun yang membaca dan yang mendengarnya
bisa terlupa akan isi semula suatu akronim," tegas Goenawan. Akronim Gepeng
jika terus-menerus dipakai bisa menyebabkan kita lupa makna gerakan dan
penghematan yang terkandung dalam maksud semula. "Kita makin lama makin
alpa buat apa merenungkan kembali makna semula sebelum kata-kata itu
diakronimkan. Sikap analitis dan kritis kita bisa hilang terhadap kata berbentuk
akronim itu...."

Kejelasan Unsur Kalimat

Tapi seperti halnya dalam asas penghematan, asas kejelasan juga lebih efektif
jika dilakukan dalam struktur kalimat.

Hindarkan kalimat-kallmat majemuk yang paling panjang anak
kallmatnya, terlebih-lebih lagi, jika kalimat majemuk itu kemudian bercucu
kalimat.

Setiap kalimat yang teramat panjang. melebihi 15 sampai 20 kata, dapat
membuat bias pokok-pokok pengertian yang hendak disampaikan. Apalagi, bila
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diserlakan pula data-data, kalimat panjang tersebut menjadi kering kerontang,
tidak memberi ruang hidup yang bemyawa, bagaikan mayal yang berisi organ-
organ mati. Di kalimat yang berpanjang-panjang itu, berbagal data angka atau
rincian istilah-istilah teknis saling berjejalan. Maka itu, di dalam penulisan lead
(awal) berita, sebaiknya dibatasi hingga 13 kata. Hal ini memudahkan pembaca
untuk menangkap apa-apa yang penting yang hendak disampaikan penulis.

Oemikianlah proses perkembangan jurnalisme mengonsep penyajian dan
penyampaian pesan dalam kaitan ruang-waktu teknologi media. Perkembangan
teknologi menuntut perubahan susunan pesan yang diminta masyarakat. Ruang
sosial perlstiwa-berita berkembang selaras dengan kebutuhan masyarakat dalam
membuat pola interaksi sosialnya melalui media massa. ***
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Ali Alatas, diplomat senior dan mantan Menteri Luar Negeri Rl selama tiga
periode, menurut TEMPO (3 Maret 2003)\ 'lak blsa dilepaskan dari sejarah
diplomasi Indonesia untuk Timor Timur". Untuk itu, antara lain, Ali diminta
memberikan wawancara khusus mengenai beberapa latar belakang penting dl
balik iepasnya Timor Timur, kepada wartawan TEMPO Wenseslaus Manggut,
Abdul Manan. Ahmad Taufik, dan Arif Zulkifli. Berlkut in! petikannya:

Saat menjadi Menteri Luar Negeri, Anda pernah memelopori perluasan
otonomi khusus untuk Timor Timur. Apa latar belakangnya?
Sebagal Menteri Luar Negeri, saya berupaya mencari jalan terbaik. Itu
sebabnya, daiam rapat khusus menteri bidang politik dan keamanan pada
tanggat 5 Jull 1998, saya mengusulkan otonomi khusus yang diperluas di
Timor Timur. Usut ini kemudian diterima oleh Presiden dalam rapat pleno
kabinet. Setelah itu. saya ke New York dan menyampaikan usul ini kepada
Sekretaris Jenderal PBB, yang menerimanya dengan amat antusias.

Apa langkah-langkah Sekretaris Jenderal PBB setelah itu?

Memfasilitasi pertemuan segitiga antara PBB. Portugal, dan Indonesia pada
awai bulan Agustus 1998. Pada dasarnya, Portugal menerima usulan itu.
Syaratnya. otonomi khusus yang diperluas hanya akan menjadi langkah
transisional sebelum rakyat Timor Timur menentukan nasibnya sendiri. Kita
menolak. Pihak PBB mengusulkan jalan tengah; dilihat dulu isi otonomi
khusus yang diperluas itu.

Kelompok pro kemerdekaan dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat
(LSM) mengecam usulan itu. Ada yang menganggap usulan itu cuma siasat
menghadapi tuntutan merdeka yang kian menjadi-jadi.
Sejumlah LSM dan kelompok garis keras di Portugal memang menilai solusi
itu sudah terlambat dan cuma siasat. Tapi, sebagai diplomat, kami sudah
terbiasa sekali dengan kecaman seperti itu.

Lantas mengapa upaya itu mentok?
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Rupanya, Presiden Habibie tidak senang jika terus-terusan dikecam. Pak
Habibie merasa Indonesia sudah memberikan jalan keiuaryang terbaik
tapi masih saja disambut dengan hujatan.Tambahan lag), saat itu Perdana
Menteri Australia John Howard mengirimkan surat dengan isi senada.

Apa isi surat itu?

Surat itu dlkirfmkan dengan faksimili melalui Kedutaan Besar Austraiia di
Jakarta. Presiden Habibie terkejut tatkala menerima surat itu. Dia lalu
memanggil saya dan berkata, "Bisa you jelaskan maksud surat fni?" Saya
jelaskan bahwa Austraiia sebetulnya memuji iangkah penyelesaian otonomi,
tapi menyangsikan usul itu bakal diterima oleh kelompok prokemerdekaan.
itu sebabnya Australia mengusulkan agar Indonesia mempertimbangkan
usulan masa transisiona! sebelum menuju pemungutan suara. Di akhir
surat itu, Howard menyinggung apa yang dilakukan Prancis di Kaledonia
Baru. Prancis memberi otonomi sepuluh tahun sebelum akhirnya
mengizinkan referendum.

Apa tanggapan Habibie?

Bellau amat terkejut. Dia biiang, Kaledonia Baru itu kan jajahan Prancis.
Kalau kasus ini mau disamakan, itu artinya Australia menganggap kita
menjajah Timor Timur selama ini.

Jadi, Habibie kecewa dengan isi surat John Howard?

Memang kecewa. Kekecewaan itu memuncak setelati pemerintah Australia
mengirimkan surat resmi pada faulan Januari 1999. Isinya sama dengan
faksimili tadi. Surat resmi dari Australia itu diteruskan kepada saya sebagai
Menteri Luar Negeri Rl. Di alas surat tersebut ada memo Presiden Habibie
yang isinya begini, "Kaiau setelati 23 tahun Timor Timur tidak juga betati
bergabung dengan Indonesia, selaku presiden, saya mengusulkan kita
berpisah baik-baik. Daerah itu kita kembalikan ke PBB."

Bukankah disposisi itu seperti mementahkan segaia upaya Departemen
Luar Negeri selama bertahun-tahun? Apa yang Anda lakukan setelah
menerima surat itu?

Saya menemui Pak Habibie, mempertanyakan nasib usulan otonomi
dipertuas. Pak Habibie biiang, otonomi diperluas tetap dipakai sebagai usulan
pertama, dan pisah secara baik-baik menjadi usulan kedua. Presiden juga
biiang bahwa kita harus menolak usulan Portugai dan LSM tentang masa
transisi itu. Sebab. percuma saja jika pada akhirnya mereka biiang good bye
juga. Nah, usulan Pak Habibie itu dibawa ke rapat kabinet pada tanggal 27
Januari 1999. Waiau diwarnai perdebatan. usulan itu akhirnya diterima.

Apa saja isi perdebatannya?

Ada perbedaan pandangan antara Departemen Luar Negeri dan Presiden,
Kami merasa usulan kedua itu terlalu prematur. Para diplomat kami masih
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bekerja keras. Memang betui ada penolakan (terhadap usulan otonomi
diperluas). tapi semuanya belum final. Bersama PBB dan Portugal, kami
masih membahas poin-poln dalam otonomi itu. Mengapa tidak diteruskan?
Sebagai perundlng. saya masih optimlstis.

Kalau optimistis, mengapa Anda tidak berhasH meyakinkan rapat kabinet?
Saat itu ada keyakinan kita bisa menang dalam jajak pendapat. Pilihannya
kan otonomi khusus atau mau dilepaskan. Ada yang bilang bahwa kita bisa
menang. Anehnya, tidak banyak yang yakin bahwa kita kalah.

Siapa saja yang optimistis akan menang?

Terutama kelompok pro-integrasi dan mungkin kalangan intelijen. Mereka
yakin bahwa sebagian terbesar masyarakat Timor Timur adalah siient
majority. Yang berdemonstrasi hanya segelintir orang. Sedangkan yang di
gunung cuma sedikit dan tinggal punya seratus pucuk senjata. Keyakinan
mereka begitu. Selain itu, ada pemikiran bahwa dengan usulan itu kita akan
lebih terhormat dalam dunia demokratisasi. Syukur-syukur kalau menang.

Opsi kedua yang ditawarkan Presiden Habibie sebetulnya kan sama saja
dengan referendum?

Sejak awal, kita menolak kata referendum itu. Tapi, kalau kita mengusulkan
opsi kedua itu, mau tidak mau harus ada mekanisme pemungutan pendapat.

Apa pun istilahnya, esensinya kan tetap referendum?

Sebagai diplomat, saya masih bisa bersiiat lidah bahwa itu bukan referendum.
Sebab, referendum memerlukan syarat tertentu seperti pendaftaran pemilih,
semua orang Timor Timur di luar negeri harus masuk, yang bisa makan
waktu berbulan-bulan. Tapi hati kecil saya memang mengatakan, apa pun
namanya, ini sama saja dengan referendum.

Usulan pisah baik-baik ini apakati murni ide Habibie?

Saya kira Presiden mendapat masukan dari para penasihatnya. Penasihatnya
itu banyak, antara lain Dewi Fortuna Anwar. (Kepada TEf\4P0, Dewi
membantah, "Itu kebijakan pemerintah dan bukan atas dasar rekomendasi
saya.") Memang opsi kedua itu baru sekadar usulan kepada MPR. Teoretis,
MPR bisa menolak hasil pemungutan suara. Tapi itu berarli kita betul-belul
berhadapan dengan dunia internasional.

Sepertinya Anda sudah yakin bahwa kita akan kalah. Pernahkah hai itu
disampaikan kepada Presiden?

Walau kami tidak setuju, usulan Pak Habibie itu ada benarnya. Sebab. kalau
kalah, kita harus punya usulan aiternatif. Kalau saya tolak usulan itu, saya
akan tercatat dalam sejarah Timor Timur sebagai penghambal kemerdekaan
mereka, sebagai orang yang tidak demokratis. Padahal. sejak tahun 1994,
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saya sudah mengusulkan olonomi khusus diperluas.
Betulkah pihak militer kita menolak opsi kedua?

Mlliter menerimanya. Saat itu Pak Wiranto mengatakan. kalau kita menempuh
opsi kedua, jangan sekali-kait mengatakan bahwa masuknya kita ke Timor
Timur merupakan suatu kesaiahan. Sebab, jika itu dikatakan, para anggota
militer yang ke sana telah melakukan perang ilegal. Artinya, mereka tidak
berhak atas tanda jasa dan sejumlah fasilitas yang kini mereka terima.

Dalam perjanjian New York pada tanggal 5 Mei 1999, Anda menerima
tanggung jawab keamanan selama proses jajak pendapat. Kegiatan itu
dilaksanakarj PBB, tapi mengapa beban menjaga keamanan jaluhnya ke
Indonesia?

Itu pertanyaan banyak orang. Batikan, saat saya menjadi saksi di pengadilan
dua pekan lalu, tiakim juga mencecar dengan pertanyaan seperti itu. Padahal
pertimbangannya jelas. Kalau PBB yang memegang kendali pengamanan
selama penentuan pendapat, konsekuensinya adalah PBB tiarus
mengirimkan pasukannya ke Timor Timur—sesuatu yang ditolak keras oleh
Indonesia. Daerati itu masih milik kita sampai tiasil jajak pendapat
memuluskan lain.

Mengapa pengumuman hasil jajak pendapat dipercepat dari tanggal 14
September ke tanggal 4 September?

Perwakilan kita di Timor Timur menelepon saya. Dia menyampaikan,
sebaiknya pengumuman dilakukan pada tanggal 4 September.
Pertimbangannya, penentuan pendapat dilakukan pada tanggal 30 Agustus
dan penghilungan suara selesai pada tanggal 3 September. Kalau terlalu
lama, tiasilnya bisa saja sudati dibocorkan lebiti dulu karena banyak sekali
orang yang ikut menghitung. Usulan itu masuk akal. Presiden setuju. Dan
tiasilnya, seperti yang Anda kelahui, kita kalah telak.

Kekalahan itu sempat dibahas dalam rapat kabinet?

Tidak. Setelah pengumuman itu, kita bertemu lagi, tapi tidak banyak omong
soal itu. Orang tianya berbisik-bisik.

Benarkah kekalahan kita itu sebagian karena kecurangan United Nations
Mission in East Timor (Unamet)?

Kami juga menelili kecurangan yang dilakukan Unamet. Tapi banyak tudingan
yang tidak valid. Paling-paling, sebelum masuk bilik suara, ada anggota
panltia yang berbisik-bisik dengan sejumlati ibu-ibu yang memilih. Tapi,
kalaupun semua kecurangan itu didattar, tidak akan bisa memperbaiki tiasil
aktiirnya. Kalatinya tetap telak juga.

Setelah hasil jajak pendapat diumumkan, kerusuhan meletus di mana-mana.
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Benarkah pemerintah kita membiarkan saja kerusuhan itu terjadi untuk
"memberi pelajaran" kepada Timor Timur?

Saya tidak tahu apa sebab persisnya. Aparat keamanan mengatakan bahwa
mereka belum siap dengan percepatan pengumuman. Pak Habibie sendiri
amat terkejut dengan situasi itu. Dia memerintahkan agar kita segera
memulihkan keamanan di sana. Pada tanggal 5 September 1999, saya
dan sejumlah menteri masih sempat ke Dili. Tapi, karena di sana sudah
rusuh, yang bisa masuk ke Kota Dili cuma Menteri Pertahanan dan
Keamanan/Panglima ABR) Pak Wiranto. Kami bertemu dengan wakil
PBB dan Unamet di bandar udara Dill.

Apa isi pertemuan itu?

PBB mendesak agar kita menertlbkan keamanan. Pak Wiranto bilang, kita
akan melakukan upaya penertiban, tapi sebaiknya jangan cuma
mengandalkan polisi. Militer harus maju dan sebaiknya diumumkan keadaan
darurat militer untuk Timor Timur. PBB setuju. Pada tanggal 7 September,
berlakulah darurat militer itu. Pada tanggal ii September, Hak Wiranto dan
delegasi Dewan Keamanan PBB bersama-sama mengunjungt Dill.
Sepulang dari kunjungan itu, Pak Wiranto mengusulkan sebaiknya kita
mengundang pasukan PBB saja untuk mengamankan situasi di kawasan
Itu. Usul itu diterima. Saya dikirim ke New York iagi untuk menyampaikan
perubahan sikap kita.

Reaksi luar negeri yang paling ekstrim yang Anda terima dalam posisi
sebagai Menteri Luar Negeri?

Sehari setelah kerusuhan meietus, sekitar 12 menteri luar negeri dari berbagai
negara menelepon saya. Mereka mengecam dan meminta penjelasan. Saya
betul-betui sibuk menghadapi berbagai kecaman itu. Tentu saja mereka
tidak puas dengan jawaban-jawaban saya.

Sejumlah tersangka dalam peradilan hak asasi manusia soal Timor Timur
mengaku cuma menjadi pelaksana lapangan dari sebuah kebijakan politik.
Jadi, bola panas ini dilemparkan pemerintah?

Kita harus jujur mengatakan. kerusuhan besar itu terjadi saat keamanan
masih berada di bawah kendali kita. Itu fakta. Nah, siapa pelaku kerusuhan
itu? Pam Swakarsa dituding sebagai salah satu pelaku kerusuhan itu.

Pertanyaan besamya, apakah Pam Swakarsa dibantu oleh militer?

Para pejabat militer mengatakan tidak. Bahwa ada oknum militer yang terlibat,
Itu diakui, tapi tidak secara institusi. Yang hendak dlujl di pengadilan adalah
apakah ada kolusi antara milisi-milisi itu dan pihak militer kita.

Pemahkah Anda mendengar informasi ini: sekitar Rp 10 miliar dana Badan
Urusan Logistik diberikan ke Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima
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ABRI Wiranto untuk pengamanan Timor Timur kelika itu?

Saya lidak tahu soal ilu. Tapi tolong lanyakan saja ke Pak Wiranto.

Dan benarkah ada perinlah kepada milisi untuk membumihanguskan Timor
Timur?

Saya kira tidak. Tapi saya tidak tahu persis.

Saat menjadi Menteri Luar Negeri, apakah Anda merasa bahwa upaya
diplomasi kita selalu terhambat oleh tindakan kekerasan di lapangan?
Sejak kerusuhan Santa Cruz pada bulan November 1991, diplomasi kita
melemah drastis. Dunia menyaksikan langsung perisliwa itu melalui jaringan
televisi. Ada anak kecll yang ketakulan. Mengherankan memang, ada
kamerawan di situ, eh. malah main tembak.

Bagaimana Anda menjelaskan hat ini ke dunia internasional?

Repot sekali. Apa pun jawaban saya, kita pasti dituding pembohong.

Wawancaradiiengkapi dengan BOKS PROFIL, yang berisikan biodataAli
Alatas, dari waktu kelahiran, pendidikan, sampai riwayat pekerjaan.

Wawancara inl dipersiapkan benar oleh TEMPO. "Antara lain, rise! pustaka,
atau wawancara pendahuluan dengan pihak lain," jeias Ahmad Taufik.^ Ini berguna
untuk mengisi "peluru" (daftar petlanyaan), serta informasi yang matang. "Untuk
'mengakali' kekurangan peluru, biasanya si sumber diwawancara secara
keroyokan 3 atau 4 orang terdiri dari reporter, penulis, dan redaklur," paparTaufik.
"Selain itujikaiau ada jawaban dari sumberyang menuding orang lain, sebaiknya
orang tersebut diwawancarai".

Kenapa orang mau diwawancara?

Ada sejumlah jawaban: mereka suka dengan perhatian, mereka suka berblcara,
mereka merasa kasihan pada pewawancara, mereka tak bisa berkata 'tidak',
tak enak hati jika menolak, mereka menganggapnya sebagai sebuah tugas,
mereka ingin menjelaskan pandangannya, dan, bisa jadi, mereka tidak tahu
akibat dari hasil wawancara.

Ini menjelaskan, dari sebuah wawancara banyak ditemukan hal-hal ganjil.
Tidak tiap orang yang diwawancara memiliki pemahaman dan kesadaran yang
utuh. Kerap ditemukan, sosok-sosok dengan berbagaipernyataannyayang aneh,
dibuaf-buat, tidak memberi kedalaman dan manfaat bagi pubiik. Orang-orang
yang diwawancara seringkali melenceng dari tugas memberi intonnasi yang layak.

Semua itu digambarkan Nelson^, untuk memberi gambaran bagaimana
motif, sikap, suasana, dan keadaan di balik kejadian wawancara. Nelson merinci
berbagai pandangan dan contoh para wartawan. Latarnya memang Amerika,
tahun 1970-an, akan tetapi untuk bahasan umum mengenai wawancara masih
bisa diacu, memiliki kekuatan referensi bagi kehidupan jurnalisme Indonesia.
Misainya, penjelasan dan kutipan-kutipannya mengenai beberapa fundamen
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mendasar dari kegiatan wawancara berikut ini.
Tidak semua wawancara menghasilkan sosok-sosok yang ganjil. Hampir

sebagian besar kerja jurnalisme, yang didapat metalui wawancara, menghasilkan
manfaat bagi masyarakat. Semua informasi yang bernas itu muncul dari mulut
orang yang memang layak dan ditunggu informasinya oleh masyarakat.

Apalagi mengingat, pada umumnya, orang yang diwawancara itu tidak
mendapatkan bayaran apa pun, Kalau toh ada imbalan, bentuknya bukanlah
materi. Thomas Griffith^berpendapat bahwa orang-orang yang diwawancara adalah
mahluk yang cuma mendapat penghargaan sebatas puja-puji. Tokoh-tokoh yang
mendapat penghormatan publik, karena diangkat oleh para wartawan yang
mendapat bantuan informasi. Dari sana, mereka pun menjadi pahlawan
masyarakat karena keberanian, pengetahuan, kesediaan, dan niat tulusnya dalam
mengungkapkan kebenaran.

Untuk itu, posisi orang-orang yang diwawancara penting untuk diperhatikan
wartawan. Setiap wawancara hendaknya memberi kesenangan, kenyamanan,
dan keterlibatan emosi pada orang yang diwawancara. Orang yang diwawancara
hendaknya ikut tertawa, menangis, menyanyi, merasa putus asa, benci, menurut
Bob Donath®, editor senior The Advertising Age, "Pokoknya bisa ikut berbagi
emosi-emosi semacam itu."

Karena apa?

Art Buchwald, menurut Lael Scott®dalam "Focus on Art Buchwald" di Harper's
Bazaar (September 1973. him. 176; dalam Nelson, him. 135) mengaku tak
pernah suka diwawancarai. Di saat wawancara, la jadi dipaksa untuk memikirkan
hal-hal yang tak pernah terpikirkan sebelumya. la dipaksa menerawang soal-
soal yang bisa jadi tidak dikuasainya. Dan, yang paling parah, ia bisa dikejutkan
oleh berbagai pertanyaan yang tidak jelas batang hidungnya, dan entah harus
bagaimana menjawabnya. Tak heran kalau kita jadi mulai depresi karenanya,"
jelas Buchwald.

Dengan demikian, tidak semua orang yang diwawancara dapat menjawab.
Pewawancara harus benar-benar slap menghadapi kemungkinan buruk.

Contohnya adalah transkrip wawancara berikut ini. Koresponden Times
Square, Wally Ballou, mewawancarai Ward Smith, seorang petani perkebunan
Cranberry. Smith adalah sosok petani perkebunan tradisional. Sementara Ballou,
menurut Bob Elliout & Ray Goulding^ dalam Write if You Get Working (1973:6;
dalam Nelson, him.137), ingin melaporkan bagaimana buah Cranberry
dimanfaatkan masyarakat.

Ballou: Pak Smith, setelah panen,.. .apakah Anda memiliki

tempat pemrosesan tersendiri ?

Smith: Pabrik pemrosesan? Apa yang Anda maksud dengan
kata-kata itu, Pak Ballou?

Ballou: Maksud saya, apakah Anda memiliki pabrik khusus
untuk memeras cairan dari Cranberri
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Smith: Memeras jus keluar dari Cranberri? Saya tidak pernah
mendengar itu...

Ballou: Ya...untuk membuat jus Cranberri...

Smith: Jus? Keluar dari Cranberri?

Ballou: Ya, untuk koktil jus Cranberri Anda...

Smith: Koktll jus Cranberri?

Ballou: Atau, barangkali untuk saus Cranberry...

Smith: Untuk apa saus itu? Untuk penganan cue/mu/uf?

Ballou: 0 tidak, Anda menyajikannya sebagai sampingan
saja ...dengan daging atau kalkun ...

Smith: Well, saya tidak pernah memiktrkan kemungkinan ini
sebelumnya. Luar biasa, Anda menimbulkan sesuatu
yang baru di sini ....

Ballou: Anda bahkan bisa membuat serbef dari cranberry...
sangat nikmat disantap setelah makan besar...

sangat menyegarkan.

Smith: Wah!?! Maaf, barangkali Anda punya pensillain? Saya
Ingin menutiskan semua ini...

Wawancara iaiah pekerjaan wartawan. Hampir dlpastikan wawancara
melekat dengan identitas kewartawanan. Dari wawancaralah berita didapat. Dari
wawancaralah laporan disusun dan disampaikan kepada masyarakat.

Wawancara sendiri mengartikan adanya tanya-jawab, antara wartawan
dengan seorang narasumber, mengenai sesuatu hal yang terkait dengan
pemberitaan. Dalam kaitan itu. wawancara merupakan hal terkait dengan kegiatan
jurnalistlk. Jurnalisme, sebagai kegiatan melaporkan berbagai aktifitas
masyarakat, membutuhkan wawancara untuk mendapatkan keterangan-
keterangan, fakta-fakta, data-data, dan segala jenis informasi lain. Dokumen,
dan berbagai bahan tertulis, atau pun bahan-bahan informasi lain, merupakan
elemen lanjutan.

Tidak setiap wawancara menghasilkan bahan yang bisa diberitakan.
Adakalanya wawancara dilakukan hanya untuk mencari latar belakang peristiwa.
Atau bisa juga untuk memastikan kebenaran, mengklarifikasi, me-recheck, atau
meluruskan kembali berbagai informasi yang telah didapat. Ada pula wawancara
yang dilakukan dalam bayang-bayang gelap, seperti sosok deep throat 6a\am
liputan investigasi yang maha rahasia dan berbahaya. Sosok macam ini datang
dan menghilang secara tak jelas. Namun ia tahu persis apa yang tengah
dibutuhkan dan dikerjakan wartawan - yang dibantunya. Pada kondisi ini, wartawan
tidak begitu saja menjatuhkan ketergantungan informasinya pada sosok macam
bayang-bayang ini. Kejelasan, dan kepastian, serta ketegasan narasumber yang
diwawancarai wartawan mesti ada.
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Maka itu, tiap melakukan wawancara, wartawan mesti menyiapkan diri.
Taruh kata, ia hendak mewawancarai orang yang telah jelas kehadirannya dan
menjadi tokoh berita yang hendak dilaporkannya. Dalam kondisi ini pun, persiapan
tetap harus dilakukan. Seluk-beluk orang yang jadi obyek wawancara mesti
ditelusuri. Segala keterangan yang ada pada dirinya harus telah diketahui sebelum
wawancara. Semua ini diperlukan guna mendapatkan hasil wawancara yang
utuh, lengkap, padu, dan mendalam.

Karena itulah, bagi reporter, tak ada riset yang lebih menuntut kerja keras
seiain wawancara. Pendekatan dan penanganan wawancara berbeda di setiap
kasus, tipe pertanyaan bergantung pada laporan yang akan ditulis.

Persiapan Wawancara

Persiapan wawancara bisa dilakukan lewat dua tahapan berikut;

-Tahapan Biografis

Mengumpulkan keterangan tentang gelar, nama, tempat
tinggal, data-data umum lain yang bisa diperoleh lewat
sekretarispribadi sang tokoh, buku biografi, koran, majalah,
atau biodata.

- Tahapan Non Biografis

Mengumpulkan keterangan seputar subyek seperti apa-apa
yang digemari atau berkaitan erat dengan kehidupan tokoh
di luar data-data biografis. Misalnya, sikap politik, hobi.
rutinitas kesehariannya, hal-hal yang tidaktercantum dalam
biodata.

Bila hendak mewawancara politikus, misalnya, dianjurkan mengadakan
persiapan khusus. Seperti mencatat komentar-komentar sang politisi sebelumnya
berkenaan dengan masalah yang akan dijadlkan topik wawancara. Tak ada
salahnya komentar semacam itu ditanyakan kembali untuk meiihat apakah
sikapnya terhadap masalah itu berubah.

Melakukan Wawancara

Topik 'Melakukan Wawancara' ini dikutip dari sub-bahasan Strentz. Berikut ini.
beberapa contoh wawancara diambil dari sampel Strentz karena kekuatan
implikasinya bagi bahasan Wawancara.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam melaksanakan kegiatan
wawancara.
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- tersenyum dengan sopan

- memperkenalkan diri

- menunjukkan minat terhadap orang dan/atau subyek
- membual nara sumber merasa nyaman

• mempersiapkan diri untuk mencatat tanpa mengganggu wawancara
- mengajukan pertanyaan:"apakah anakyang bermain di jalanan itu
"anakAnda?"

Namun, di dalam wawancara yang tengah beriangsung, hendaknya dihindari
pertanyaan yang menggunakan kata perasaan. Hal ini dapat diconlohkan melalui
pertanyaan wartawan kepada seseorang yang baru saja menghadapi kematian
orang yang dicintainya, dengan pertanyaan: Bagaimana perasaan Anda?.
Jawabannya, tentu saja, sudah ditebak. Atau, biasanya akan dijawab dengan
gelengan kepaia dan raut sedih yang tengah menahan gejoiak perasaan. Khalayak
berita hanya akan mendapatkan kenyataan Wise: apakah kematian crang-orang
tercintamerupakan sesuatu yangmenyenangkan untuk direnungkan.

Di dalam proses wawancara, wartawan mesti dapat memahami apayang
dikalakan sumber berita. la pun selaiu dapat mengaitkannya dengan konteks
tertentu, seperti dengan berbagai hal yang telah dikatakan sumber berita
sebelumnya atau berbagai data yang telah diketahui reporter sebelumnya. Pada
saat tanya-jawab beriangsung, wartawan mesti selalu menyiapkan diri untuk
mengetahui pertanyaan yang secara logis akan dikatakan sumber berita. Di
momen wawancara pula, wartawan mesti telah mengantungi perkiraan akan nitai
berita yang akan dibuat dari berbagai bahan yang telah diberikan oleh sumber
berita. Untuk mengarahkan muatan wawancara, dari kondisi tanya-jawab yang
telah menyimpang, wartawan mesti berusaha menentukan konsistensi yaitu
dengan dengan mengajukan pertanyaan yang sama dalam cara yang berbeda.
Semua cara mesti diefektifkan agar didapat hasll penggalian bahan yang
maksimum dari tanya-jawab yang telah dilakukan.

Kualitas pertanyaan akan menentukan seberapa bagus berita dapat dibuat.
Karena, ajukan pertanyaan yang dilontarkan wartawan itu bisa berarti risiko,
ancaman, dan tekanan. Risiko: dianggap sebagai si pengganggu orang lain atau
si pendengar yang buruk. Ancaman: ketika pertanyaan membuat jengkel.
Tekanan: ketika pertanyaan dilontarkan pada saat tanya-jawab tidak disediakan
waktunya, atau gaya pertanyaan yang merendahkan sumber inlormasi. Dalam
hal ini, yang jadi titik lekan bukanlah di proses pengajuan pertanyaan, melainkan
apakah dari pertanyaan yang diajukan itu dihasilkan inlormasi yang bernilaf,
atau tidak, bagi khalayak berita. Kepercayaan publiktidaklah dipegang reporter
dan sumber berita demi kepentingan atau keuntungan sendiri melainkan demi
kepenlingan masyarakat.
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Wawancara Langsung (Tatap Muka)
Wawancara ini merupakan wawancara antara wartawan dengan orang yang
diwawancarai. secara langsung, berhadapan-hadapan, tanpa menggunakan
medium (telepon, atau lalnnya). Tiap pertanyaan langsung diajukan, dan dijawab
langsung. Identitas pewawancara dengan orang yang diwawancara, keduanya
diketahui, dikenali, selama wawancara berlangsung. Masing-masing
mengetahuinya, dan dapat mengeceknya.

Dalam wawancara inl, wartawan mesti dapat membawakan dirinya. Orang
yang diwawancara mesti merasa nyaman, favourable, ketika tanya-jawab
berlangsung. Semua itu berguna demi kelancaran wawancara itu sendiri. Jangan
sampai orang yang diwawancara! merasa terancam, tidak enak hati, sehingga
dalam kedudukannya sebagai narasumber dapat memberikan segala informasi
yang dibutuhkan wartawan.

Pendekatan kepada orang yang akan diwawancarai itu penting. Beberapa
wartawan terkemuka mengembangkan style mereka sendiri. Mereka
memperhatikan hal-hal rincl, yang bisa mengefektlfkan penggallan Informasi.
Beberapa di antaranya terkenal karenanya.

Oriana Falacci, misalnya, dikenal sebagai orang yang suka melakukan
gaya seperti debat parlementer saat mewawancarai tokoh-tokoh penting. la
menggunakan gaya, yang disebut Majalah Times, sebagai the clawing interview,
wawancara yang mencakar, wawancara yang punya ketajaman menyentuh soal-
soal yang amat sukar ditembus. Dari wawancaranya, selalu terungkap hal-hal
yang belum, dan tak pernah. diketahui khalayak. la melakukan berbagai teknik,
yang menurutnya, dapat membuka selubung permasalahan yang belum dipahami
masyarakat. Untuk itu, tindakannya kadang seperti anarkis, aneh, kurang ajar,
atau perilaku menyimpang lainnya.

Oriana Falacci misalnya tak ragu meneriaki subyeknya, memprotes orang
yang diwawancaranya - yang biasanya tokoh-tokoh terkenal, ketika la
membuluhkan informasi yang dibutuhkannya. Kepada pemimpin Komunis Portugis
Alvaro Cunhal, ia sempat memaki: 'Tidakkah Anda malu dengan apa yang Anda
katakan? Demi Tuhan, tidakkah Anda malu?" Ketika tokoh itu menjelaskan garis
politik dan tindakan politiknya yang tidak memedulikan hak-hak asasi manusia.

TIndakan nyeleneh ditakukannya pada seorang pemimpin Islam. Saat
wawancara berlangsung. ia melepaskan cadar. "Apa yang Anda lakukan bila
cadar ini saya bukal?" Serunya. Orang yang dlwawancarainya langsung
terhenyak, melengos, dan loncat dari tempat duduknya. Flal itu dilakukan Falacci
hanya untuk membuktikan kesungguhan komitmen religlus dari pemimpin negeri
yang menetapkan kerudung dan cadar muslimah bagai rakyatnya.

Tindakan demikian itu, jelas, bukanlah hal yang biasa. Sangat tidak mungkin
dilakukan oleh orang yang baru saja lulus dari ruang kullah jurnalisme. Bukan
pula pendekatan yang tepat digunakan untuk segala jenis wawancara. Di samplng
itu, gaya seperti Itu juga bukan kemutiakan yang mesti dilakukan wartawan.
Sebab, ada beberapa tipe pewawancara lain yang juga sama efektlfnya dalam
menggali informasi. Sama bergunanya untuk mendapatkan hasil wawancara yang
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bagus.
Namun, beberapa Catalan panting untukdiperhatikan.
Apakah Anda tipe orang yang mendekati subyek wawancara Anda dengan

diam-diam, malu-malu, rendah diri? Hingga membiarkan orang yang diwawancara
mengambilalih kendall percakapan, dan beranggapan bahwa dialah yang mesti
mengarahkan pertanyaan dan jawabannya, atau dengan kata lain merumuskan
informasi apa yang mesti diketahui khalayak, dan bisa jadi menyembunyikan
informasi yang bisa membuatnya kaiang-kabut di hadapan pubiik.

Atau, kebaiikannya. Anda termasuk orang yang outgoing, supei, gaul
(gampang berhubungan dengan orang lain), mudah menjalin kontak. Tipejenis
ini biasanya memiiiki kecenderungan menguasai pembicaraan. Di dalam
percakapan selalu ingin memasok segaia omongan hingga lawan bicaranya
terdiam, bahkan bisa jadi ketakutan. Artinya, ia mengintimidasi orang yang diajak
bicara. Daiam wawancara, wartawan macam ini akan membuat narasumber tidak
banyak bereaksi, kehilangan rasa ingin bicara, tidak mau banyak omong. Bahkan,
yang paling parah, narasumber menjadi waspada, memasang siasat. ia segera
tahu bahwa wartawan yang dihadaplnya adalah orang yang berbahaya, yang
bisa membocorkan informasi yang sengaja ditutup rapat, disembunyikannya dari
hadapan pubiik. intimidasi yang dikondisikan wartawan, seiama wawancara,
membuatnya ketakutan. Lontaran pertanyaan yang banyak menyerang, ke-sok-
tahu-an wartawan, dan ancaman-ancaman omongan yang mengemuka, membuat
narasumber membatu, diam, mengeiak dengan cara iangsung atau tak iangsung.
Dan, "no comment', serunya berkaii-kali.

Kedua tipe pewawancara seperti itu adalah gaya yang mesti dihindari.
Keduanya biasanya hanya akan menghasilkan kebuntuan. Wartawan tidak akan
mendapatkan apa-apa. Padayang pertama, dimana narasumber mengendaiikan
isi wawancara, hasil informasinya akan terbentuk melalui kepentingan narasumber.
Ketidakmandirian wartawan mengakibatkan pemberitaan menjadi berat sebeiah,
dan bisa jadi, penuh kebohongan. Pada tipe kedua, dimana wartawan
mengendaiikan wawancara, informasi menjadi nihil, tidak ada yang dapat dipetik,
dilaporkan kepada pubiik.

Namun, teriebih penting dari semuanya, adalah bahwa setiap tokoh,
narasumber, atau orang yang diwawancara mempunyai situasi dan kondisi psikis
lertentu. Gaya santun pada tokoh tertentu yang berhasil membuahkan hasii
wawancara yang bernas, belum tentu untuk tokoh yang lain. Gaya nyeleneh
pada orang tertentu beium tentu diterima balk oleh orang yang lain, ini seperti
ketika kita meiakukan percakapan dengan orang-orang yang kita kenal. Berbagai
tipe kenalan, kawan, rekan, sabahat, dan teman-teman kita, memiiiki karakter
masing-masing. Tiap-tiap mereka meminta kita bersikap, berperiiaku, dan
berbicara dengan cara berbeda.

Apapun gaya wawancara yang dipilih dan dipertimbangkan cukup baik untuk
mengawati wawancara, jangaiah kita berpura-pura atau memaisukan diri sendiri.
Sesuaikan dengan jati diri kita sendiri, karakter kita sendiri. Tidak memaksakan
diri menjadi the others, menjadi orang lain. Akan tetapi, iebih menampilkan
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pewawancara yang merasa nyaman dengan diri sendiri, dengan tampilan gaya
diri sendiri, natural. Para pewawancara profesional yang tergolong sukses tidak
terkategorl dalam tipe kepribadlan manapun. Mereka sama-sama memliiki
keingintahuan yang besar, kapasitas logika, dan pemahaman yang setara
hebatnya.

Bagi para pemula, ketika mennulai wawancara, cara terbaik yang bisa
dianjurkan lalah membuat pola percakapan dengan suasana yang seperti dengan
kawan karib, bersahabat. Tidak langsung ke pokok materi wawancara yang
hendak dikejar informasinya, Tapi dengan menanyakan hal-hal yang akrab,
melekat, dengan orang yang dtwawancara. Semlsal, apa kabar? Bagaimana
kabar anak dan istri? Membicarakan hal-hal aktual yang tengah jadi pembicaraan
publik? Dan lain sebagainya, yang mengantarkan suasana pertemuan menjadi
enak, enteng, dan renyah. Bila suasana percakapan sudah terjalin dengan enak,
barulah Anda meminta izin dan memulai wawancara. Dalam kondisi ini pun,
pertanyaan jangalah langsung mencecar dengan materi yang tajam, menggugat,
namun mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan yang berslfat mengantarkan ke
pokok bahasan yang hendak digali keterangannya.

Setelah itu, barulah diskusi diarahkan pada topik yang direncanakan, pelan-
pelan, sambil memberikan rentang waktu yang memadai untuk memastikan segala
sesuatu bergerak sesuai rencana. Bagi pewawancara, ada godaan yang harus
ditahankan, yaltu menginterupsi atau mendominasi pembicaraan.

Namun begitu, cara seperti itu menjadi berbalik seratus delapan puluh derajat,
jika wawancara dilakukan dalam keadaan yang serba cepat, tergesa-gesa, diburu-
buru waktu deadline atau kesibukan tokoh yang diwawancara. Dalam keadaan
demikian, dibutuhkan perubahan pola kesegeraan pada tiap pertanyaan dan
kecepatan mengantisipasi jawaban-jawaban yang butuh penjelasan lebih lanjut.

Misalnya, perburuan keterangan penting pada tokoh yang tengah jadi sorotan
publik, atau jadi tersangka sebuah kasus. Dalam pertemuan pers yang serba
cepat, di tempat yang tidak nyaman dan si tokoh yang tengah menghindari
sorotan media, dengan menjawab pertanyaan wartawan sembari berjalan di lobi
gedung menuju tempat parkir kendaraan yang siap membawanya terlepas dari
kerumunan wartawan, maka perlulah persiapan wawancara yang amat berbeda
dengan bila berdua-dua di ruangan sejuk ber-AC. Dalam keadaan itu, tiap
pertanyaan mesti mengarah pada jawaban-jawaban yang sifat mengkonfirmasi,
penjelasan-penjelasan yang rincian materinya telah dikantungi wartawan.
Biasanya, wartawan mesti menanyakan hal-hal yang jawabannya hanya berkisar
"ya dan tidak". Dan, menyiasati kemungkinan akan adanya jawaban yang tegas
mengatakan, "no comment'. Gelengan kepala atau anggukan pun menjadi penting
di sini. Isyarat-isyarat seperti itu merupakan sebuah fakta.

Untuk itu, dibutuhkan persiapan merumuskan bahan-bahan pertanyaan
strategis dimana wartawan hanya tinggal meminta pernyataan-pernyataan yang
jawabannya "iya dan tidak", membenarkan apa yang telah ditemukan wartawan
atau menolak. Karena itu, sebelum pertemuan pers atau wawancara tergesa-
gesa dilakukan, wartawan mesti telah memahami perkara yang tengah diliputnya.
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Seumpama kasus korupsi, ia telah paham betui seluk-beluk kejadian dan tindak
korupsi yang dilakukan tersangka koruptor. la bahkan telah mengantungi data-
data atau fakta-fakladokumen (paper trail) darl materi korupsinya, sampai perilaku
korup tersangka. Ini pentlng. Pada saat wawancara berlangsung, wartawan hanya
tingga! memburu jawaban tersangka yang bisa jadi terkaget-kaget dengan temuan
pewawancara.

Bagalmana membuat janji dengan orang yang akan diwawancaral? Jika
orang yang akan diwawancaral termasuk manusia superslbuk, biasanya
diperlukan pendekatan ekstra. Diperlukan kesabaran untuk terus mengontak,
dan meminta, diagendakannya waktu wawancara. DIbutuhkan untuk terus-
menerus menanyakan jadwal waktu kosong, dan mengusulkan. atau mencegat
waktu yang kemungklnan bisadisediakan untuk wawancara. Telepon, pertemuan-
pertemuan pendek, lobi dengan orang-orang terdekatnya, adalah diantara cara
meruwat janji wawancara. Seorang wartawan sampai pernah seharian nongkrong
di warung rokokdepan rumah orang yang hendakdiwawancaranya, hanya untuk
bertemu dan menanyakan kemungklnan wawancara dilakukan. Ia akhlrnya bIsa
mewawancara. dl pagi hari saat tukang sayur mendatangi pembantu rumah.
setelah seharl sebelumnya ia janjian lewat salpam dan ditentukan wawancaranya
dilakukan dl dalam kendaraan menuju kantor.

Di sisi lain, pewawancara pun harus mampu meyakinkan diri sendiri pada
sumber-sumber yang hendak diwawancara. la harus mampu menunjukkan diri
sebagai orang yang handal menangani materi laporan akurat dan, karena itu,
berhak mendapatkan kesempatan untuk mewawancarainya.

Ketika hendak menembus sumber penting - seorang tokoh masyarakat—
yang termasuk kategori orang yang alergi dengan wawancara, kerap perlu
mengalami banyak kondisi yang tidak mengenakkan hati. Banyak pewawancara
yang baru berhasil mewawancarai sang sumber setelah ia dinilai berhasil
menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan orang yang hendak diwawancarai.
Pertanyaan tersebut berkisar hal-hal yang diminati atau ditekuni orang yang
hendak diwawancarai dan tujuan wawancara itu sendiri. Lewat jawaban-
jawabannya, setelah pewawancara dinilai cukup berbobol untuk menuliskan
artikelnya tentang masalah yang hendak ditulis, barulah wawancara bisa
dilangsungkan.

Wawancara Tidak Langsung (Tertulis & Telepon)
Untuk mendapatkan informasi lengkap dari tangan pertama, wawancara tatap
muka (langsung) adalah yang terbaik yang dianjurkan. Namun bila keadaan
tidak memungklnkan, wawancara lewat telepon, atau e-mail, atau, kiriman surat
via pos pun sah-sah saja dilakukan. Tapl, bagaimanapun. ketiga jenis wawancara
terakhir biasanya akan menyempitkan materi menjadi sebatas pertanyaan yang
spesitik.

Wawancara telepon merupakan salah satu jenIs dari wawancara tidak
langsung. Telepon merupakan sarana yang kerap dipakai disebabkan oleh
keterbatasan waktu, hambatan jarak, dan tempat yang tidak memungklnkan
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sesungguhnya sama pentingnya dengan mencatat dan mendengarkan jawaban-
jawabannya atas pertanyaan yang diajukan.

Katakanlah Anda mewawancarai seorang wanita yang baru saja ditempatkan
dalam posisi pemerintahan yang penting. Tidak hanya keterangannya saja yang
bisa dituliskan. Apa yang dikenakannya, dimana ia tinggal, bagaimana
kehidupannya, sifat-sifat apa yang terpancar dari dirinya - detil semacam ini
membantu pembentukan gambaran secara utuh.

Kendatipun laporan pewawancara lebih banyak berurusan dengan opini-
opininya daripada kepribadiannya. menggambarkan figur diri orang yang
diwawancarai dapat menjadi sesuatu yang penting. Manfaatkan seluruh panca
indera Anda. la barangkali termasuk orang yang membanting teleponnya
manakaia sesuatu tIdak memuaskan hatlnya. Gerakan-gerakannya saat berbicara
bisa membantu pewawancara memutuskan mana yang penting, mana yang tidak
penting. Pewawancara akan mendengar pula inkonsistensl darl apa yang
dikatakannya dan diskrepansi antara perkataannya dan perkataan orang lain
untuk masalah serupa.

Orang yang kita wawancarai bisa jadi enggan menampakkan kesejatlannya,
paling tidak di awal wawancara. Apa yang dikatakannya belum tentu sesuai
dengan apa yang dipikirkannya. Daripada menjawab pertanyaan secara akurat,
orang yang diwawancarai kebanyakan justru berusaha menampakkan atau
membangun kesan dan citra diri yang posltif pada sang pewawancara. Manakaia
sebuah jawaban terasa meragukan, klarifikasikan saat itu juga. Ketika jawaban
yang diberikan keliru, perbaiki atau koreksilah dengan sopan.
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"Saya meninggalkan gedung sekolah lanjutan itu selama 40 menit untuk makan
pizza, dan waktu kembali mendapatkan lempal itu ramai dengan desas-desus,"
kisah Broder' dalam buku Berila di Balik Berita (1996: 41 • 42). Broder, dari
Washington Post, iaiah salah satu dari banyak wartawan yang tengah meliput
pemilihan Presiden AS, masa Ronald Reagan dan George Bush, di Kota Nashua,
la juga mendapatkan bahwa tiga wartawan Post lain - Lou Cannon, Martin
Shcram. Myra MacPherson, dan Art Harris - yang telah meiipul di lempal lain
berdatangan. Mereka bergabung dengan sejumlah wartawan lainnya.

'Tampaknya, ini suatu... yang akan merugikan para akuntan dan redaksi
di Washington, tetapi ternyata adanya begitu banyak wartawan di tempat kejadian
justru telah menyelamatkan kami,"jelas Broder.

Para wartawan dari barisan Post itu mengadakan perundingan singkat.
Broder dan Cannon pergi ke gedung olah raga - yang menjadi tempat perdebatan
para calon presiden di kota tersebut. Keduanya mencari tempat duduk yang
enak untukmenyaksikan perdebatan. Ketigawartawan Postiainnya berkeliling
untuk mencari fakta-fakta dari luar panggung perdebatan.

Cannon dan Broder berbagi tugas mencatat acara perdebatan. MacPherson.
Schram, dan Harris mewawancarai para manajer kampanye, di kafetaria belakang
panggung. Ketiganya mencatat berbagai ha! yang berkaitan dengan pertarungan
antar calon presiden. Mereka menyaksikan beberapa orang yang bersungut-
sungut ditolak panitia pemilihan. Keluar dari gedung olah raga dan meluapkan
amarahnya kepada salah satu kontestan presiden.

Kelima wartawan Posfitu berhasil melaporkan kampanye calon presiden
di saat-saat deadline di ujung tanduk. Pada sekitar pukul 9.30 Sabtu malam,
ketika perdebatan usai, mereka tuntas mengirim berita ke kantor redaksi. Mereka
menyelesaikan dua berita yang lengkap, terinci, dan mengalir sepanjang 64
paragraf. Mereka mengirimkan ke Washington tepat sebelum akhir batas waktu
penyuntinganutama pada pukul 11 malam untuk terbitan koran Minggu.

"Kami kembali keWaviarer dengan kegembiraan yang hanya bisa dirasakan
para wartawan,...apabila mereka tahu mereka mempunya berita yang luarbiasa
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dan merasa bahwa mereka telah menanganlnya dengan balk meskipun ada
tekanan batas waktu," jeias Broder. Selain itu, ada kemenangan lain. Mereka
bisa mengalahkan berlta televisi. "Cerita kali in! terasa istimewa indahnya karena
kejadiannya pada larut malam, dan karena biasanya, pada Sabtu malam, siaran
warta berlta pada jaringan televisi jarang sekall. Ini berarti kebanyakan pembaca
akan mengetahui cerita itu dari koran pagl." Koran Washington Post Minggu
menjadi buruan masyarakat akan perlstiwa pemillhan, yang biasanya sudah
disabot oleh jaringan media berlta televisi.

Di bar hotel Wayfarer, kellma wartawan Post itu mengulang-ulang
kesenangan mereka akan peristiwa yang baru terjadi sebagai peristiwa politik
dan jurnalistik yang luar biasa. Sesudahnya, Broder banyak mendengar para
wartawan senlomya mengatakan bahwa laporan berlta mereka saat itu merupakan
kisah terbaik.

Pengalaman kellma wartawan Post itu merupakan sekelumit kegiatan
manajemen media. Kegiatan reportase di lapangan merupakan salah satu bentuk
pengaturan manajemen media ketika melaporkan sebuah peristiwa. Gabungan
kellma wartawan Itu menjadi sinergi liputan yang bernas tatkala mereka berembug
untuk mencari, mendapatkan, dan mencatat berbagai fakta - dan dituangkannya
ke dalam penulisan berita.

Walau, seperti dikatakan Broder, kelima wartawan Post bergabung di satu
tempat liputan itu sebaliknya bIsa pula merugikan. Bukan hanya di soal ongkos
liputan yang membengkak. Tapl, juga terkait dengan soal ketldakefektifan liputan.
Satu-dua wartawan bukannya mellput malah cuma melongok-longok tanpa kerja.
Satu-dua wartawan tumpiekdi satu narasumber, saling mencecar informasi tanpa
orientasi, tanpa kegunaan tertentu. Hasllnya, hanya paragraf-paragraf berita yang
tidak mendalam, memberl sesuatu yang baru dan penting bagi pembaca.

Ini berarti ketladaan kerjasama akan membuahkan peliputan yang buruk.
Dengan kata lain, pengaturan segera ketika peliputan menjadi kunci. Pengaturan
itu tidak terjadi dengan sendlrinya. Ada lima wartawan yang slap bekerja atau
menganggur. Ada satu peristiwa yang akan dilaporkan dengan balk, atau buruk.
Malah, di titik lain, ada pula persoalan batas waktu penyuntlngan, dan nalk cetak,
yang akan kedodoran. Pada kerja sama kelima wartawan itu. hasilnya malah
bisa mengalahkan (atau mengisi) ketidakmampuan siaran berita televisi, saat
itu, untuk segera memberltakan peristiwa tersebut.

Pada titik inllah, media melakukan tindakan manajemen. Manajemen media
memang memfokus kepada bagaimana menyiapkan perangkat manajerial usaha
pemberitaan. Bagaimana sebuah berlta diproduksi darl awal sampai akhir, darl
tahap perancangan, persiapan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan kontrol hasil
akhirnya. Ini berarti bukan hanya pengaturan di lapangan ketika peliputan. Ini
berarti juga penyiapan perangkat pemberitaan dari sejak pendirlan media
ditakukan.

Hal itu bisa disimak lewat kisah pemberitaan Washington Post berikut ini.
Kisah Ini mengawali pemberitaan Watergate yang mahsyur, dl saat Post berhasil
membongkar skandal politik Kepresidenan AS dan mengakibatkan jatuhnya
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Richard Nixon darl kursi presiden pada tahun 1975. Cuplikan adegan ini diambil
dari buku Carl Bernstein dan Bob Woodward, All The President Men.'

Pada hari Sabtu pagi, tanggal 17 Juni 1972, pukul 9.00. Bob Woodward
terbangun karena deringan teiepon. Editor Kota, Barry Sussman, meminta melipul
tertangkapnya lima pencuri yang membawa peralatan kamera dan iistrik, di markas
besar Parlai Demokrat, pada pagi hari. Woodward baru sembilan bulan kerja di
Post, dan selalu dapat tugas hari Sabtu. la baru saja menyelesaikan berita
percobaan pembunuhan Gubernur Alabama, George Wallace. Kali in!, pikirnya,
beritanya bakal sama. Bukan hanya berita tenlang investigasi restoran taklayak
kesehatan atau polisi yang korupsi kecil-kecilan.

Di kantor redaksi yang luas, dipenuhi mejadan kursi, dan hamparan karpet,
itu sepi. Sabtu pagi memang hari sepi, hari istirahat ke sana-kemari, hari
menyelesaikan berita, dan membaca naskah-naskah untuk terbitan ringan hari
Minggu. Tapi, sewaktu melihat surat-surat dan pesan-pesan teiepon, di ruang
depan, ada keramaian di sudut yang lain, Editor Kota menjelaskan bahwa tempat
pencurian bukan di Kantor Partai Demokrat tingkat lokal akan tetapi di markas
besar Panitia Nasional Demokrat yang berada di gedung perkantoran-apartemen-
hotel Watergate.

Ketika Woodward mulai mengadakan kontak teiepon, ia melihat Car!
Bernstein, wartawan politik Post. Bernstein rupanya ikut ditugaskan meliput
pencurian itu. Bernstein tengah melaporkan catatan para wartawan media lain
dari tempat lokasi pencurian kepada Editor Kota. la mengalakan akan mengecek
kembali. Keduanya bukan orang yang akrab, dan tak pernah kerja bareng, dalam
liputan.

Laporan rinci pencurian itu telah disampaikan Alfred E.Lewis. Lewis iaiah
orang yang biasa melapor peristiwa-peristiwa polisi kepada Post. Lewis
menyatakan kelima tertuduh akan diperiksa, sore harinya, di pengadilan untuk
pemeriksaan tingkat pertama. Woodward mengambil keputusan untuk ke sana.

Di pengadilan, Penuntut Umum, Earl Silbert, menyatakan kelima tertuduh
tidak bisa dibebaskan. Alasan hukumnya: kelimanya member! nama-nama palsu,
tidak kooperatif dengan polisi, menyimpan uang tunai $2,300, dan cenderung
kabur ke luar negeri. Mereka adalah pencuri protesional, dengan niat yang "tidak
jelas". Siebert menekankan kata 'lidak jelas." Hakim James A.Belson bertanya.
Salah seorang terdakwa bicara, "antikomunis!". Hakim meminta satu terdakwa
maju. James W.McCord ke depan.

Hakim bertanya tentang pekerjaan.
"Penasihat Sekuriti,"jawab McCord.
"Di mana?"

McCord. hampir berbisik, menjelaskan. ia pensiunan pegawai negeri.
Woodward, di bangku ruang persidangan, sampai harus membungkuk ke

depan, untuk menyimaknya.
"Dinas pemerintahan mana?" Tanya hakim.
"CIA," desis McCord.
Hakim mengernyit.
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Woodward bangkit. "CIA...," gumamnya. la buru-buru ke kantor, melaporkan
pengakuan McCord. Sementara delapan warlawan lain hanya melaporkan
berdasar keterangan Alfred E.Lewis.

Ketika deadline pukul 6.30 sore, managing editor Post, Howard Simons,
masuk ke ruang Editor Kota, Barry Sussman.

"In! baru berita," seru Simons, la menyuruh Sussman memuatnya di halaman
depan Mingguan Post. Tap!, Simon melihat ada celah yang belum diungkap.
"Bisa saja ini perbuatan orang-orang sinting dari Kuba!" Saat itu, pemerintahan
Kuba yang pro Rusia memang jadi seteru AS.

Bernstein mencari jejak itu. la membuat kisah tentang keempat para terluduh
lain. Keempat tertuduh yang berasal dari Miami itu dicarl keterangannya. la
meminta wartawan Post untuk mengecek ke perkampungan Kuba di Miami.
Didapat keterangan. keempat terluduh itu bergerak daiam kegiatan anti-Castro
(pemimpin Kuba), dan mempunyai hubungan dengan CIA.

Esoknya, hah MInggu. atas permintaan Editor Kota, Woodward dan
Bernstein, kembali ke kantor, pagi-pagi sekali. Keduanya saling pandang ketika
membaca berita Association Press, bahwa James McCord iaiah anggota tim
Panltia Pemilihan Kembali Presiden {Committee for the Re-election of the
President, CRP). Keduanya mencari lebih jauh keberadaan McCord.

Woodward menyusun paragraf-paragraf awal laporan mengenai keteriibatan
seorang pencuri Wategate dengan komlte pemilihan-kembali predisen. la
menyerahkannya kepada Editor Kota. Bernsetin ikut membaca. la mengambil
naskah itu, mengetik ulang. Woodward menyelesaikan halam kedua laporannya.
Bernstein kembali mengambil, dan mengetik ulang. Woodward penasaran.
Membacanya. Ternyata memang lebih baik.

Kedua pengaturan kerja di dalam pemberitaan itu merupakan sekelumit
dari kegiatan manajemen media pemberitaan. Berangkat dari kenyataan itu,
berikut ini dipaparkan bagaimana manajemen media Itu bekerja. Pada intinya,
manajemen media pemberitaan memillki kesamaan unsur-unsur bagian dan job
description-nya, yang berawal dari manajemen redaksional surat kabar-sebagai
clkal bakal media massa pemberitaan. Hal ini bisa teriihat dari manajemen majalah
yang memiliki struktur organisasi kerja yang hampir mirip. Majalah berbeda dengan
koran dikarenakan waktu liputan dan ruang halaman pemberitaannya. Ini
menyebabkan struktur-organisasi redaksional sampai pemasarannya berbeda.

Dan. menjadi teriihat berbeda sekali ketika diadopsi oleh medium
pemberitaan elektronik. Struktur-manajemen media elektronik mengembangkan
majamemen redaksional berita berdasar karakteristik dan potensi media elektronik
yang bersifat audio-visual plus terpaan dan kiriman pemberitaan yang melalul
gelombang elektronis.

Televisi memiliki perbedaan pada kebutuhan mengelola pemberitaan yang
bersifat audio visual, dengan slot-slot siaran ikiannya yang menjadi inti pemasaran
dan pemasukan keuangan institusinya. Pada radio pun sama seperti televisi
namun dengan perbedaan di dalam pemberitaannya yang hanya bersifat auditif.
Begitu pun dengan media maya. Situs-situs jurnalismenya terkait dengan
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kebutuhan pengelolaan teknis leknologi internet. Manajemen media
redaksionalnya, misalnya. membutuhkan tenaga teknis yang dapat menyajikan
informasi-informasi lanjutan, yang diibaratkan dengan "gulungan iayaf yang
menunggu jari Anda meng-W//c-nya (bahasan rincinya di sub-bab Jumalisme
Online).

Namun, sebagai cikal-bakai dari media jumalisme, struktur redaksional
pemberitaan surat kabar banyak menempel pada berbagai media. Jabatan
Pemimpin Redaksi (Chief Editor), Redaktur Pelaksana (Managing Editor),
Redaktur (Editor), sampai wartawan (reporter), selalu ada - dalam penamaan
jabatan yang variatif namun memiliki kewenangan, tugas, dan tanggung jawab
yanglidakjauh berbeda.

Organisasi Manajemen Media^

Tidak peduli berapa pun ukurannya, dari media lokal sampai media nasional,
setiap medium pers pasti memiliki organisasi manajemen tertentu.
Pengorganisasian kerja media pers tidak hanya memproduksi kerja berupa berita.
Tapi juga mencakup pekerjaan administrasi perusahaan, teknis pencetakan atau
produksi siaran dan atau elektronis, serta penjualan atau pemasaran dan
pencarian pemasukan uang dari ikian.

Untuk itu, dibutuhkan sebuah kerangka manajemen yang agak berbeda
dengan sistem kerja perusahaan pada umumnya. Pada pers, manajemen melipuli
bagian-bagian yang spesifik, menuruti kebutuhan instiusi yang bertugas sebagai
lembaga yang memproduksi/melaporkan informasi. Maka, biasanya manajemen
pers terbagi ke dalam berbagai departemen, yang terdiri dari: editorial (yang
bertugas mengumpulkan dan mempersiapkan berita-berita "keras"dan hiburan,
serta opini atau pandangan atau komentar), periklanan (yang mempersiapkan
sajian pesan-pesan komersial), percetakan atau produksi siaran atau tampilan
layar situs (yang mengubah segala maleri informasi ke dalam bentuk lembaran
"celakan" atau siaran audio-visual atau halaman-halaman elektronis di layar

monitor), sirkulast (yang mendistribusikan informasi tersebut kepada khalayak
"pasar" berita), dan manajemen perusahaan (yang mengatur keseluruhan
kegiatan).

Staf dari manajemen media pemberitaan memang memiliki kelainan
dibanding perusahaan biasa. Kompleksitasnya tergantung dari keberadaan
masing-masing media pers dalam menjuai produk informasinya kepada
masyarakat. Semakin besar jumlah eksemplar yang diproduksinya, atau
jangkauan khalayak pemirsa (dan rating yang diperolehnya) semakin besar
biasanya kerja manajerial yang berlangsung dan semakin kompleks pula
organisasi manajemennya.

Pada umumnya, organisasi media terbagi ke dalam tiga bagian; Top
Management, Redaksional, Produksi, Usaha, dan berbagai bidang lainnya.

Top Management iaiah bagian dari puouk-pucuk manajemen yang menjadi
pemilikdan pengatur kebijakan di tingkattertinggi. Bagian top management\ni

186



Manajemen Media

terdiri dari publisherdan general manager (pemimpin umum).
Publisher, atau penerbit, iaiah para pemilik media. Mereka merupakan

orang-orang yang mendirikan media - dalam kepemilikan korporasi ataupun tidak
-yang menduduki posisi top-ranking organisasi media. Mereka blasanya tidak
terlibat langsung dengan pelaksanaan kerja media sehari-hari. Mereka
menyerahkan maju-mundurnya media kepada seseorang, yang dipilih dan
ditunjuknya sebagai pemimpin umum; baik dari isi pemberitaan atau materi pesan
lainnya maupun dari sisi pengembangan usaha dan finanslal media.

Namun, ada pula beberapa pemilik media yang sekaligus pula memegang
tampuk jabatan pemimpin umum. Dalam kondisi model begini, ia blasanya
langsung turun tangan mengintruksikan kebijakan tertentu pada redaksional
medianya. la mengatur segala kegiatan usaha pengembangan media, pencarian
ikian, dan distribusi atau pemasaran, serta kegiatan lainnya. Seluruh aktifitas
manajemen media menuruti hitungan efisiensi dan efektifitas dari target yang
ditetapkan.

General Manager (Pemimpin Umum), adalah jabatan yang mengurus
rn- segala kegiatan media, baik bidang redaksional maupun bidang usaha. la menjadi

penghubung kebijakan para pemilik media dengan segala jajaran jabatan dan
pekerja yang ada di media lersebut. la adalah orang berlanggung jawab terhadap
maju-mundurnya media yang dipimpinnya. Dengan demikian, ia dituntut untuk
memiliki kemampuan dalam mengembangkan, dan mengatasi segala persoalan,
organisasi media.

Pada organisasi media yang cukup besar, dengan percabangan usaha dan
bidang kerja yang telah menggurita, serta bentuk pemilikan medianya iaIah sharing
para pemegang saham, maka pemimpin umum akan melaporkan hasil kerjanya
di dalam sebuah rapat umum pemegang saham. Pada titik inilah, jabatan
pemimpin umum memiliki dimensi profesionalitas yang cukup tinggi. la ditunjuk
melalui kesepakatan para pemegang saham, dan bertanggung jawab untuk
mencapai target-target yang telah dirapatkan para pemegang saham.

Jika dicontohkan ke dalam manajemen surat kabar, pemimpin umum
mengendaiikan pekerjaan bidang Bidang Redaksional {editor department), Bidang
Percetakan {printing department), dan Bidang Usaha {business department), la
bertanggung jawab terhadap materi pemberitaan korannya (redaksional), produk
percetakan dan pengirimannya, serta usaha penerbitannya. Di dalam
pekerjaannya, ia dibantu oleh tiga orang pemimpin, yakni: Pemimpin Redaksi,
Percetakan, dan Perusahaan. Ketiga pemimpin ini, mengerjakan dan melaporkan
segala kegiatan yang dilakukan bidang kewenangannya masing-masing;
sekaligus pula, membawakan kebijakan pemimpin umum baik yang bersifat
kebijakan umum atau pun kasulstik.

Karena itulah, "ia mempunyai kekuasaan yang iuas, mengambil kebijakan,
menentukan arah perkembangan penerbitannya, dan memperhitungkan rugi/laba
dari perusahaannya. Karena kewenangannya itu, pemimpin umum berhak
mengangkat dan memberhentikan karyawan, sesuai yang dibutuhkannya,"
menurut Djuroto^
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Redaksional (The Editorial Department)

Bagian redaksional merupakan bagian yang mengurus pemberitaan. Bagian
yang dipimpin oleh seorang Petnimpin Redaksl Ini bertanggungjawab atas
pekerjaan yang terkail dengan pencarian dan pelaporan berita. Maka ilulah,
jajaran ini disibukkan oleh proses rapat redaksl yang memutuskan peristlwa
apa yang diangkat, peristlwa manayang ditangguhkan.

Manajemen kerjanya memlliki keunikan. Dl bagian ini. pola kerjanya tidak
seperti pola kerja kepegawaian di sebuah lembaga usaha atau pemerintahan.
Pola kerja redaksional memuat kepenatan pekerja berita yang merencanakan,
melaksanakan, dan menghasilkan "peristiwa" yang diberitakan. Dengan kata
lain, peristiwa yang terjadi di masyarakat menjadi orientaslnya. Berbagai peristiwa
di masyarakat tidak dapat dijadwalkan terjadinya. Peristiwa kebakaran, misalnya,
bisa terjadi pukul 12.00 siang, bisa pula terjadi pukul 24.00 malam. Orang yang
hendak diberitakan bisa bersedia dlwawancara pada pukul 07.00 pagi, bisa pula
19.00 malam. Berbagai data, atau fakta, bisa didapat dalam sekejap di sebuah
tempat atau lokasi, bisa pula harus menunggu sampai seharian penuh.

Karena ilulah, bagian redaksl memlliki keunikan pola kerja. Namun, bukan
beratii tanpa kepastlan. Dislplln kerjanya terkait dengan waktu tengat naskah
berita dicetak dan didistrlbuslkan dan diterima masyarakat pada jam-jam yang
telah ditentukan: entah pagi, atau sore, seminggu sekali, atau bulanan, dan
waktu-waktu yang telah ditetapkan lalnnya. Atau, pola kerjanya terkait dengan
waktu-waktu jam-siaran tertentu dimana pemirsa telah mendapat jadwal siaran
pemberitaannya. Berbagai pola waktu kerja redaksional Itu disesuaikan dengan
karakteristik dan potensi medium massa yang menjadi saluran pemberitaan.

Untuk itu, seorang pemimpin yang membawahi bidang redaksional dibantu
oleh berbagai jabatan redaksional seperti: redaktur pelaksana (managing editor),
berbagai redaktur (editor) bidang-bidang pemberitaan tertentu atau bidang
pengerjaan redaksional (bahasa, misalnya), serta para wartawan dan koresponden
dan lalnnya yang mencari dan melaporkan peristiwa yang hendak diberitakan.
Semuanya memokus kepada produk pesan seperti: berita, opini, informasi, atau
info-info suplemen.

Bidang Produksi

Ini merupakan bagian yang memproduksl naskah-naskah pemberitaan, opini.
informasi, atau info-info lainnya. Bidang ini terkait dengan peralatan yang
dibutuhkan oleh sebuah media pemberitaan, semisal penerbitan pers cetak
surat kabar atau majalah, lembaga penylaran radio atau televisi, atau situs-
situs media pemberitaan online. Dengan demikian, proses kerja di bagian ini
tergantung kepada teknologi media yang menjadi saluran pemberitaan dari
sebuah lembaga media pemberitaan.

Dalam lembaga media pemberitaan surat kabar atau majalah, misalnya.
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bagian ini akan berurusan dengan segala peralatan dan teknologi percetakan.
Entah itu perusahaan penerbitan pars yang memiliki percetakan sendiri, atau
penerbitan pers yang tidak memiliki percetakan sendiri dan mencetakkan produk
pemberitaannya pada perusahaan percetakan yang menerima order-order
percetakan dari pihak iain.

"Unit percetakan pada masing-masing penerbitan pers mempunyai
pemimpin tersendiri," menurul Djuroto®. Biasanya disebut dengan redaktur
percetakan, atau pemimpin percetakan, yang membawahi beberapa manajer
dan staf peiaksana. Pada perusahaan penerbitan pers yang menerima order dari
pihak iain, biasanya, para pengeioianya mendapat kewenangan untuk mengeioia
usaha percetakan berorienlasi profit-bisnis. "Beda dengan percetakan pers yang
khusus metayani penerbitannya sendiri, perhitungan bisnlsnya diiakukan bersama
dengan perusahaan penerbitan pers sebagai manajemen induknya."

Proses kerja unit percetakan dimulai dengan menerima order cetak yang
sudah jadi. Artinya order percetakan koran atau majalah diterima dalam bentuk
sudah seiesai layout. Petugas percetakan tinggai membuatpiat {platemaking),
kemudian mencetaknya sebanyak beberapa eksempiar order cetak yang
diterimanya. itu sebabnya, semua penerbitan pers baikyang memiiiki percetakan
sendiri maupun yang mencetakkan pada penerbitan iain harus mengeioia
penerbitannya itu sampai seiesai proses layout. Ini ada kaitannya dengan
pertanggungjawaban tentang isi penerbitannya. Semua isi dari penerbitan pers
tersebut adaiah tanggung jawab dari penerbitannya sendiri. Artinya, pihak
percetakan tidak bertanggung jawab ferhadap isi penerbitannya. Untuk itu,
penerbitan surat kabar (koran) atau majaiah sering ditemukan tuiisan "isi di iuar
tanggung jawab percetakan".

Secara umum dalam manajemen percetakan, pemimpin percetakan dibantu
dua manajer, yaitu manajemen produksi dan manajemen administrasi. Manajer
piuduksi membawahi tiga bidang yaitu bidang pra cetak, cetak, dan pcrawatan.
Sedangkan manajemen administrasi membawahi bidang administrasi keuangan
dan administrasi umum atau personaiia.

Bidang Usaha {Business Department)

Bagian ini dikendaiikan oieh seorang Pemimpin'Perusahaan. ia menjadi mata
rantai kendaii pemimpin umum untuk bidang mengembangkan bisnis dari sebuah
lembaga media pemberitaan. ia, misainya, meiakukan langkah-langkah
manajemen bisnis yang terkait dengan usaha mengembangkan iembaga media
pemberitaan yang bersifat independen dan memenuhi fungsinya sebagai medium
jurnalisme yang berorientasi kepada publik (bukan bisnis semata, atau poiitik,
atau kepentingan iain di luar jurnalisme). Dengan kata iain, ia menjadi orang
yang membantu usaha mengembangkan lembaga media pemberitaan yang
bukan saja dapat menyejahterakan seiuruh pekerja di keiembagaan medianya,
tapi juga memenuhi standar keiembagaan media yang bertugas sebagai
penyampai "kebenaran" yang dibutuhkan masyarakat.
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"BIdang-bidang yang ada dalam lingkup usaha, antara lain bidang produksl,
sirkulasi, iklan, keuangan, teknik, personalia, dan layanan pelanggan {customer
care); contoh Djuroto pada usaha penerbitan pers cetak (2000:34). Semua bagian
itu dikendalikan oleh seorang pemlmpin perusahaan. la menjadi orang yang
bertugas menghitung setiap cetakan halaman koran atau majalah ke dalam margin
blaya tertentu, berdasarkan kalkulasi blaya produksl (darl hitungan biaya liputan
sampai blaya kertas dan cetakan dan biaya lain terkait) dengan harga jual dan
margin laba yang raslonal. la juga yang mengusahakan pemasukan iklan dapat
menjadi tulang punggung blaya operaslonal medianya serta keuntungan-
keuntungan lain yang dapat meningkatkan mutu pemberitaan medianya dl
hadapan masyarakat.

Contoh: Struktur Manajamen Media Surat Kabar
Berbagai penjelasan tentang berbagai bagian dan posisi dan kewenangan

yang terdapat di dalam manajemen media pemberitaan Itu, bisa disimak melalui
struktur manajemen organisasi sebuah lembaga penerbitan surat kabar.

Berikut Ini adalah uralan Brook®, dalam menggambarkan organisasi media
surat kabar, dari sisi jabatan dan tugas-tugasnya di departemen redakslonal
surat kabar. Berbagai jabatan dan tugasnya Itu, di antaranya adalah:

Pemlmpin Redaksi. la menjadi kepala dl bagian editorial, atau ruang
pemberitaan {news rooms), la bertanggung jawab atas isi redakslonal media, la
menerima langsung hasil kerja redakslonal berbagai redaktur yang dipimpinnya.
Para wartawan biasanya tidak langsung berhubungan dengannya, dalam meliput
- kecuali bila menyangkut pemberitaan yang krusial, menyangkut persoalan
yang berat dan mendesak.

Redaktur Pelaksana {Managing Editot). Penanggung jawab utama seluruh
pelaksanaan pencarian berita {news gathering) adalah Redaktur Pelaksana. la
menjadi sosok yang selalu hadirdi ruang pemberitaan. Setiap redaktur (editor
yang dibawahinya) dan wartawan akan berhubungan dengannya.

la memutuskan berbagai berita utama harus ditempatkan dl halaman mana.
la melakukan rapat-rapat yang membahas blaya {budget) ruang pemberitaan. la
membuat berbagai kebijakan redaksi - berdasar hasll konsultasinya dengan
Pemimpin Redaksi. Pada media yang besar, la dibantu oleh beberapa asisten -
yang bertanggungjawab dalam bidang-bidang redakslonal tertentu.

Redaktur Opinl. la adalah orang yang membidangi halaman opinl. la
biasanya mengerjakan Tajuk Rencana, yang mencermlnkan sikap media terhadap
berbagai kejadian aktual dl masyarakat. la memllah-mllah kiriman artlkel para
penulis lepas. la juga mengontak para kolumnis yang diplllhnya, atau
direncanakan redaksi, untuk menuliskan sebuah soal kemasyarakatan. la menjadi
penjaga gawang perbedaan fakta (dl dalam berita yang dilaporkan wartawan)

'•rV • dan opinl (di dalam artlkel yang menyampaikan pemiklran para penulis).
Ketika menetapkan sebuah tajuk yang terkait dengan pemberitaan tertentu,

la biasanya langsung mengontak wartawan yang melaporkan berita tersebut. la
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bertanya tentang masalah yang masih belum jelas. Wartawan tersebut diminta
menjelaskan dan merinct berbagai fakla yang terkait dengan soal yang akan
dibahas di tajuk. Bisa jadi, ia menninta wartawan itu membuat Analisis Berita
tentang sebuah soal yang penting untuk melengkapi isi tajuk.

Redaktur Berita {newseditot). la adalah penyeliayang mengontrol copy
desk, Bagian Naskah (sebelum dicetak), dtmana editing akhir berita dikerjakan
sertahalaman didesain dan /lead/zbesditulis. Yang berhubungan dengan Redaktur
Berita iaiah para Redaktur Naskah {copy editors), yang menyempurnakan
berbagai kesalahan atau kekurangan dalam liap naskah berita. Redaktur Naskah
mengecek keabsahan informasi, termasuk ejaan nama dan akurasi berbagai
keterangan, dan membuat headlines. Merekajuga memotong dan mengukur
foto dan pekerjaan artwork lain, menata letak halaman-halaman cetak di ruang
composing hingga berbagai berita masuk ke dalam ruang secara pas.

Di media yang kecll, Redaktur Berita dibantu oleh Kepala Bagian Naskah
{copy desk chief), yang mendesain halaman dan mengatur bagaimana berbagai
berita bisa tampil. Kepala bagian naskah ini mengerjakan semua naskah yang
akan dicetak.

Di berbagai media besar, Redaktur Berita langsung menetapkan berbagai
berita dan menginstruksikannya kepada beberapa kepala desk. Cakupan
pemberitaan yang ditetapkan memerlukan pembaglan bidang {desk) berita, yang
mesti langsung dikerjakan sendiri dan diedit. Berbagai desk itu mencakup berbagai
kategori pemberitaan, seperti berita kota, negara, nasional, dan internasional.
Selain itu, ada pula deskyang membidangi berbagai kisah berita seperti olahraga,
hiburan, dan gaya hidup.

Redaktur Kota (c/fyed//o^. la mewadahi pemberitaan yang bersifat lokal

{local news), la dibantu beberapa asisten. Desk Kota merupakan pusat dari
ruang pemberitaan koran. Pemt^eritaan lokal merupakan produk berita utama
darl banyak koran. Ketika Redaktur Kota menugaskan wartawan. ia akan
memantau perkembangannya sampai sebelum berita ditulis, diedit dan dikirim
ke copy desk.

Redaktur Kota akan mengontrol akurasi berita wartawannya dan
mengevaluasi penyajiannya. Sifat lokal pemberitaannya, menyebabkan ia seperti
itu. la menjadi penghubung kepada publik lokal, di mana media itu terbit, pada
tiap kisah berita.

la juga menjadi penyimpan file pemberitaan, seperti koleksi kronologi
berbagai kllping pemberitaan, surat-surat, releases, dan catatan-catatan. Ini
berguna bagi para redakturyang hendak mengembangkan sebuah kisah berita.
Setiap fi/eberisisumberdari berbagai pelaporan wartawan yang membuatnya.

Di berbagai media besar, kedudukan Redaktur Kota paralel dengan para
redakturyang membidangi pemberitaan tertentu. Redaktur Nasional, Redaktur
Internasional, Redaktur Ekonomi, adalah contohnya. Masing-masing redaktur
itu membawahi lugas-tugas peliputan, pemolesan dan pengeditan berita-berita
yang ditulis wartawan yang dibawahinya. Redaktur Features, Redaktur Olah
Raga, Redaktur Bisnis, dan Redaktur Minggu adalah para redaktur lalnnya.
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Petugas Tindakan

Wartawan

Redaktur Kota {City
Editoi)

V

Redaktur berita

{News Editoi)

V

Kepala Bagian
Naskah {Copy Desk
Chief)

\7

Redaktur Naskah

{Copy Editoi)

\7

Kepala Bagian
Naskah

Mencari dan mengumpulkan fakta-fakta,
memverifikasi akurasinya, mengajukannya
kepada redaktur.

Menyunting naskah, mengembalikan kepada
wartawan untuk mengubah atau menambah
rincian (jika perlu), menyerahkannya kepada
redaktur berita.

Memutuskan penempatan naskah tersebut di
surat kabar, menyerahkan kepada Kepala copy
desk.

Menyiapkan halaman dummy (contoh), dengan
ukuran panjang naskah, susunan, dan ukuran
judulnya, lalu menyerahkannya kepada Copy
Editor (Redaktur Naskah).

Memperbaiki penulisan, mengecek detail yang
belum ada atau tidak akurat, serta membuat
judul beritanya, mengembalikan kepadaKepala
Copy Desk untuk pengecekan akhir.

Memerlksa naskah tersebut kembali, apa perlu
dirampingkan lagi, dan apa judulnya sudah
tepat. Mengirim naskah tersebut ke bagian
penyetingan {type-setting machine).

* atau asistennya

Catalan: pada setiap proses sebuah naskah bisa saja dikembalikan ke
redaktur sebelumnya untuk klarifikasi, penjelasan tambahan, atau ditulis ulang
{rewriting).

193



JURNALISME KONTEMPORER

Semua desk dan tugas-tugas dari manajemen pemberitaan itu dapat
disimak melalui bagan yang disampaikan Ferguson dan Patten berikut ini. Bagan
ini, walau menitikberalkan pada bidang redaksional dan mengaplikasikan berbagai
keterangan dari Brook cs, juga melibatkan berbagai bagian lain yang terkait
dengan kegiatan penerbitan surat kabar.

Di sebuah lembaga media surat kabar, jajaran manajemen yang tertinggi
dipegang oieh penerbit {publishei). Para pemiiiksaham penerbitan ini menentukan
isi dan wajah surat kabar yang hendak dicitrakannya. Tiap orang di surat kabar
tersebut tak bisa lari dari kebijakan yang ditetapkannya. "iniiah gambaran dari

hidup sebuah koran," niiai Ferguson dan Patten^. Maka, bila penerbit hanya
mengejar keuntungan, hidup sebuah koran menjadi tumpui, elika jurnalis tidak
dipakai.

Pengatur kedua, setelah penerbit, iaiah pemimpin dari berbagai bagian
surat kabar. Termasuk di antaranya pemimpin redaksi, atau redaktur peiaksana,
yang bertanggungjawab atas keseluruhan deparlemen redakslonai (seperti
kegiatan pemberitaan). Berbagai bagian lain iaIah para kepala sirkuiasi, periklanan,
usaha, dan percetakan. Berikut ini adalah bagan organisasi staf surat kabar
yang sederhana.

Managing Editor

Bagian redaksi meiiputisegala hai atau tingkatan dari pekerjaan penulisan {writing
job). Dalam tugas penuiisan ini, ada kemampuan kerja yang harus dikuasai, di
antaranya: mengoiah laporan (berita).

Ini berarti upaya menyampaikan laporan daiam bahasa yang mudah
dimengerti dan dipahami khaiayak dengan tingkatan pendidikan yang berbeda.
Kesederhanaan penulisan sangat ditekankan. Gaya penyajian laporan yang ruwet
dan banyak menggunakan istilah-istilah yang suiit dimengerti, misainya, amatiah

dijauhi. Untuk itulah, berbagai jabatan yang ada di jajaran redaksional dipimpin
oleh seorang pemimpin redaksi, yang dibantu oieh seorang redaktur peiaksana
{managing editoi), dan berbagai redaktur lainnya, yaitu:

- Layout £c/i'/or(Redaktur desain), yang membawahi pekerjaan Art/Designers
• Photo Eo'(Yor(Redaktur Foto) yang membawahi pekerjaan
fotografi {photopgraphers).

Serta bagian pemberitaan seperti:

- A/eivs£d/tors(RedakturBerita)
- Feature Ec//for(Redaktur BerWa-Feature]
- Spoils Editor ((Redaktur Oiahraga)

- Other Dept. (Redaktur bidang pemberitaan iainnya), dan

- Editorial (Redaktur Opini dan Tajuk Rencana).
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Pada baglan pemberitaan, ada beberapa jabatan:

- Copy Editors (Redaktur Naskah Berita) yang bertugas menerima
berita yang masuk darl wartawan dl lapangan.

- Reporters (para Wartawan) yang bertugas meiiput berita di
lapangan.

Berbagai redaktur, yang memiliki kewenangan bidang pemberitaan tertentu
itu, ada juga yang diaturberdasarkan halaman Oage'). Masing-masing redaktur
menguasai atau memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengisi
pemberitaan di halaman-halaman yang telah ditetapkan. Misalnya, redaktur
"halaman depan", yang bertugas mencari dan melaporkan berita-berita utama
dari koran tersebut. Redaktur "halaman olah raga", yang bertugas mengisi berbagai
peristiwa olah raga yang digemari pembaca pada sebanyak satu-dua halaman
belakang.

Di bagian staf redaktur, biasanya memiliki keunikan pula. Redaktur olah
raga, misalnya, yang meiiput semua pemberitaan olah raga koran tersebut.
Namun, dalam kerjanya, sering dibantu pula oleh staf pemimpin redaksi dan
penulis berita headline bila peristiwanya dinilai rapat redaksi masuk ke dalam
berita utama. Bisa juga ditempel oleh seorang redaktur opini, yang atas instruksi
redaktur pelaksana {managing editor) diminta untuk membuat tajuk rencana
(editorial) koran tersebut - berkaitan dengan peristiwa olah raga yang dinilai
rapat redaksi perlu disikapi dan ditanggapi.

Terlepas dari kerja pelaporan para redaktur dan stafnya itu, semua redaktur
berhubungan erat dengan instruksi yang ditekankan redaktur pelaksana dan hasil
liputan para reporter yang mendapat penugasan untuk meiiput di lapangan. Di
bawah redaktur olah raga, misalnya, bisa jadi ada dua-tiga reporter - sesuai
dengan tingkatan besar-kecilnya koran tersebut di bilangan modal dan
manajemennya. Di bawah redaktur pemberitaan biasanya selalu menunggu
beberapa reporter untuk mendapat tugas liputan - berdasar hasil rapat redaksi
antara redaktur berita dengan redaktur pelaksana dan anggota redaksi lainnya.

Pemimpin redaksi, dibantu para redaktur, bertugas memilih berita-berita/
gambar-gambar maupun berbagai feature yang akan dimuat. Juga mengadakan
berbagai penilaian di segala soal teknis redakslonal. la mengawasi seluruh
pekerjaan redaktur, memimpin rapat redaksi, dan bertanggung jawab terhadap
keseluruhan isi pers yang ia pimpin.

Selain itu ada pula jabatan yang diistilahkan dengan Copy readeratau juga
Copy editor, orang yang menerima berita dari para reporter, baik via telepon atau
mesin penerima lainnya, dan menjadi anggota dari salah satu des/cdalam redaksi.
Lalu, juga Legmen, yang menjadi narasumber bagi redaksi dalam mengolah
atau mencari atau melengkapi suatu pemberitaan: maka itu, ia lebih banyak
bertugas sebagai pencerita (menceritakan suatu kejadian) daripada menulis.

Departemen Produksi atau Percetakan {Production Dept.)
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Bagian ini bertugas mencetak naskah dan gambar pemberitaan yang telah
disusun dan didesain redaksi, untuk diproduksi menjadi ribuan eksemplar koran.
Umumnya, bagian ini terdiri dari bagian Composing room (ruang pengaturan
cetakan) dan Platemaking (pembuatan plat cetakan koran/majaiah); yang untuk
selanjutnya masuk ke ruang ruang kerja Press room (ruang cetak). Pada ruang
cetak, ada dua bagian yang pelayanan {service dept.) dan pengiriman {mailing
dept.) koran/majaiah.

Pemimpin Perusahaan {Business Manager)

Bagian ini kerap disamakan dengan The Front Office, bagian depan dari
perusahaan pars yang langsung melayani kepentingan atau permintaan publik
pembaca atau pangsa pasar. Dipimpin oleh seorang Pemimpin Perusahaan,
bagian ini bertugas: mengatur pembukuan, penagihan uang langganan, biro
pembayaran biaya-biaya perusahaan, menentukan untung-rugi perusahaan
tersebut - dan berbagai kegiatan atau tugas-tugas yang bersiiat manajerial
perusahaan.

la membawahi manajersirkulasi {Circulation Manager): bagian manajemen
surat kabar yang bertugas menyebarkan atau mendistribusikan koran ke
masyarakat. Juga membawahi manajer periklanan {Advertising Manage/): yang
bertugas mencari dan mendapat para pemasukan uang dari para pemasang
ikian - dimana kini menjadi pemasukan utama (terpenting) dari kehidupan pers.
Ujung kerja bagian ini, membawahi tugas penjualan {Sales Dept.).
Periklanan pada surat kabar terbagi dua, "display dan klasifikatif. Display terdiri
dari serangkaian pengumuman dari mulai pengumuman yang ukurannya hanya
satu inci sampai format ikIan dengan halaman multipel dimana para pengusaha

dan produser mempromosikan barang dan jasanya. ikian yang terklasifikasi
dikenal dengan nama ikIan Mini: materinya diatur berdasarkan susunan alpabetis
huruf, dengan sajian kata-kata "pengumuman yang diatur demikian rupa
kejelasannya. ikian terklasifikasi ini biasanya memiliki topikyang berhubungan
dengan kebutuhan "jual-beli" sehari-hari di masyarakat, seperti jual-beli kendaraan,
sewa/kost rumah dan kamar, sampai ke jasa pengobatan binatang peliharaan,
dan pengumuman pribadi. Sebagian besarsurat kabar menerima kurang lebih
80 % pendapalan mereka dari ikian dan 20% dari sirkulasi.

Proses Kerja Pemberitaan: Surat Kabar^

Bagaimanakah berita dibuat di ruang pemberitaan? Pertanyaan ini merupakan
pertanyaan yang baku bagi sebuah media jurnalistik. Dari sinilah, berita
mengalami proses penyemaian. Kelihatannya seperti sederhana. Dari sebuah
naskah yang dibuat wartawan, sebuah berita kemudian muncul di halaman-
halaman pemberitaan. Namun, dalam prosesnya, sebuah naskah berita harus
melalaui mekanisme yang cukup rumit.

Brooks® menggambarkannya. Meski, gambarannya terpola pada
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mekanisme alur pemrosesan naskah berlta di dalam surat kabar, pada dasarnya,
polanya merupakan gambaran bagi pembuatan berlta di media lain. Perbedaannya
terletak pada karakteristik dari media masing-masing. Majalah, yang memiliki
waktu dan ruang terbitnya lebih panjang, mempunyal mekanisme tidak selinier
surat kabar. Begitupun dengan media elektronik. Media elektronik, dalam
gambaran proses penyiarannya, memiliki karakter auditif (radio), dan audio-visual
(televisi). Pada internet, yang mencakup teks tercetak dan tampilan teknologi
audio ataupun visual, mengkarakteristikan proses penyuntingan naskah yang
lebih rumit.

Kesemuanya itu, berdampak pada proses pembuatan pemberitaan yang
berbeda. Ada pekerjaan teknis elektronis. Ada ruang studio. Ada pembuatan
teks di layeryang bergerak. Ada penyisipan suara atau gambar. Ada perekaman
suara atau gambar. Ada kebutuhan penampilan penyiar, di ruang studio, yang
diplmpin seorang produser. Ada penanggung jawab.

Akan tetapi, bila ditarik lebih jauh, di dalam proses penyusunan naskah
memiliki unsur-unsur dan mekanisme yang mendasar. Di ruang pemberitaan,
pembuatan berita diawali oleh wartawan yang menyusunnya menjadi sebuah
naskah berita. Berbagai redaktur mengolahnya. Pemimpin redaksi, walau tidak
ikut di dalam detil-detil pembuatan berita, menjadi pengontrol dan penanggung
jawab.

Gambaran kerja di ruang pemberitaan surat kabar berikut ini diharapkan
dapat menjadi acuan. Melalui ulasan Brooks, hal-hal yang mendasar dari proses
pembuatan berita coba disadur. Gambarannya merincikan unsur-unsur dan
kegiatan-kegiatan di ruang pemberitaan.

Dari wartawan, berita dibuat. la mengecek, me-recheck, dan mengoreksi,
sebelum diajukan kepada Redaktur. DI tangan Redaktur, naskah berita dibaca.
ditelusuri materi dan rincian keterangannya, lalu dikirim ke Redaktur Berita. Di
tangan Redaktur Berita, berita tersebut diputuskan untuk diletakkan di halaman
berapa. Setelah diputuskan, berita itu dikirim ke Kepada Bagian Naskah. la
menghitung panjang-pendek naskah, dan ukuran huruf judul yang diperlukan.
Lalu la mengirimkannya ke Redaktur Naskah: untuk dicek kemball isi beritanya.
Usai mengecek, Redaktur Naskah mengirimkannya kembali kepada Kepala
Bagian Naskah - untuk dihitung kembali kelaikan panjang-pendeknya, dan
mengoreksi judulnya. Usai semua itu, barulah naskah tersebut dikirim ke bagian
tata letak (seff/ng).Ketika redaktur menerima naskah berita, dia harus membaca
dan membuat beberapa catatan: Apakah ada informasi yang hilang? Apakah
berita tersebut dikembangkan? Atau perlu latar belakang yang lebih banyak?
Kutipannya sudah cukup? Apakah kutipan itu cukup berharga? Apakah Lead-
nya (pembuka tulisan) perlu diperbaiki? Apa pllihan /ead-nya sudah tepat, atau
perlu disesuaikan sudut pandangnya? Apa berita tersebut cukup penting? Jika
cukup layak, apa punya daya tarik atau jadi berita hiburan saja? Apa cukup
beralasan bila diterbitkan? Jika memang penting, perlukah Redaktur Pelaksana
dan Redaktur Berita mengusulkannya jadi berita halaman pertama?

Setelah membubuhkan beberapa keterangan, Redaktur biasanya memanggil
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si wartawan pembuat berita tersebut. la menginstruksikan perubahan yang mesti
diperbaiki. Jika hanya menambah satu-dua keterangan saja, tidak terlalu sukar
pekerjaan me-rewrite-nya. Tap), bila perubahan itu cukup subtansial, menyangkut
wawancara dengan berbagai sumber atau pokok-pokok ulama berita, si wartawan
mesti meiakukan perkejaan yang iumayan berat.

Usai mengerjakan perubahan itu, naskah tersebut mesti kembaii diperiksa
Redaktur. Dibaca uiang revisinya. Diedit kembaii dengan hati-hati. ini pun beium
berarti seiesai. Bisa jadi, si wartawan harus kembaii me-rewr/fenaskahnya.

Prosesnya memang cukup rumit. Di media besar, beberapa asisten redaktur
yang menangani pekerjaan tersebut. Mereka membaca dan member! instruksi
cara merevisinya. Biia si wartawan sudah kepayahan, mereka yang mengerjakan
beberapa penambahan dan penuiisan uiang. Mereka menambal beberapa
kekurangannya. Mereka membat beberapa sudut pandang baru di daiam lead.
Pekerjaan para asisten redaktur ini amatiah jamakdiiakukan oleh sebuah sistem
sistern kerja pemberitaan yang baik. "A story is improved when more than one
editorhandies it" niiai Brooks et.al: Sebuah naskah berita menjadi lebih baikdi
tangan iebih dari satu redaktur. Masing-masing melihat kekurangan yang harus
diisi. Tinjauan beragam biasanya memperbaiki mutu tuiisan.

Proses Lain

Koran-koran progresif kini menyadari bahwa foto, lukisan, bagan, dan grafik
banyak diinginkan pembaca. Redaktur akan menentukan apakah perlu foto untuk
melengkapi sebuah naskah berita. Redaktur foto dan gambar, seringkaii atas
wewenang asisten Redaktur Peiaksana, bekerja erat dengan redaktur berita.
Mereka memastikan kemungkinan tampilan foto atau iiustrasi lain di haiaman
surat kabar. Foto atau gambar atau iiustrasi bukaniah sekadar hiasan.

Akhir-akhir ini banyak media menyadari pentingnya wartawan foto. Para
fotograferdiberi keleiuasaan untuk memotret, menyajikan rincian-rincian gambar
yang sesuai dengan berita. Wartawan foto pergi ke lapangan.

Setelah tuiisan dan foto slap, Redaktur Berita memutuskan haiaman tempat
foto diletakkan. Seringkaii keputusan tersebut dibuat meialui konsuitasi dengan
Redaktur Kota, Redaktur Peiaksana, atau asistennya.

Jika redaktur naskah cukup puas, muiaiiah kerja membuat judul. Ukuran
judul menentukan beberapa jenis dan ukuran huruf yang mesti digunakan.
Penuiisan judul adalah sebuah keterampiian. Siapa dapat membuat judui yang
ringkas (dengan sedikit kata-kata) tap) tetap menyiratkan makna yang diinginkan
biasanya dihargai sekali. Kemampuan ini berdampak besar pada para pembaca.
Jika judulnya tumpui dan kurang hidup, pembaca tidak tertarik. Jika tajam
memukau, minat pembaca meningkat.

Redaktur naskah mungkin juga akan membuat garis pembatas, atau
keterangan gambar. Pada surat kabar lokal, ini dikerjakan wartawan atau desk
kota. Koran-koran besarmemiliki desk foto khusus. Kerjanya menangani garis-
garis pembatas, pemotongan, dan pengubahan ukuran gambar.

Bila semuanya seiesai, redaktur naskah mengirimkannya kepada kepala
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desk perancangan naskah. la dimintai persetujuan soal judul. (a mengecek
perubahan yang dikerjakan redaktur naskah. Jika memuaskan, naskah dan judul
dikirim ke ruang komposlsl. Di slni, kreativitas penulis dan redaktur diubah menjadi
cetakan. Gambar dikirim ke bagian produksi untuk diproses.

Pada surat kabar kecil, pekerjaan redaktur berita, kepala desk, pemeriksa
naskah, dan redaktur naskah dirangkap satu orang. Harian-harlan kecil membuat
redaktur kota dan asistennya menyelesaikan tugas yang blasanya ditangani
bagian pemeriksa naskah.*"
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Stephen Glass

Stephen Glass iaiah staff wn'ter majalah The New Republic, serta penulis
freelance feature di majalah Rolling Stone, Harper's Bazaar, dan George. Di
pertengahan tahun 1990-an, natnanya masuk ke dalam the most sought-after
young journalist di Washington D.G. Tap!, kemudian, Stephen Glass menjadi
nama buruk bagi dunia kewartawanan Amerika.

Steve, panggilan kecil Stephen Glass, bekerja di The New Republic selama
kurun waktu 3 tahun, dari tahun 1995 sampal 1998. Oleh rekan-rekannya, Steve
dikenal sebagal sec rang jurnalls yang cerdas, ambislus, memikat, dan memiliki
pesona. Karlrnya menanjak cepat pada usia yang relatif muda, 20 tahun.

The New Republic, yang terbit sejak tahun 1914, adalah sebuah media
yang memiliki kredibilitas cukup disegani dl Amerika. Majalah. yang berdomlslll
di Washington D.C., inl jadi bacaan para elite sampai tingkat presiden dan dikenal
sebagal majalah the in-flight magazine ofAir Force One, majalah yang dibacadi

pesawat kepresidenan AS dari 16.800 majalah yang terbit di negara tersebut.
Sebagal majalah mingguan, New Republic binWa] punya daya rengkuh tertentu
pada opini publik. Laporan-laporannya memiliki kedalaman dan keunlkan. Stephen
Glass menjadi salah satu kontributornya.

Selaindituntut dead//ne dan keakuratan berita, para wartawan New Republic
juga dliuntut melaporkan news story secara menarik. Kisah-kisa beritanya harus
menyedot atensi khalayak. Itu berarti kerja keras, melaporkan peristiwa secara
kreatif, kerap subyektil, mendesain laporan yang bisa menghibur, sekaligus
memberi iakta-fakta dari sebuah peristiwa, baik sebuah keadaan atau berbagai
macam aspek kehidupan lainnya. Stephen Glass mampu melakukannya. Hal
inl dilakukannya pada laporan berjudul "Hack Heaven", di rubrik Washington Scene,
NewRepublik: kisah seorang hackers limabelas tahun bernama Ian Restil yang
berhasil menembus jaringan webs/tesJukt Micronics, situs perusahaan software
besardi California.
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Restil berhasil mengacak-acak database perusahaan tersebut. la mem-
pos/edgambar-gambarwanitabugil. Ditiap data sa/ary pegawai Juki's website,
ditulisnya," The Big BadBionic Boy has been here, baby!" Orang-orang di Jukt's
kelabakan. Lalu, memutuskan untuk menyudahi ulah Restil dengan mengajaknya
bergabung.

Dalam pertemuan di sebuah hotel, di mana tengah berlangsung juga the
National Hackers' Conference, yang dihadiri pemimpin perusahaan Jukt, serta
Restil didampingi ibunya dan penasihat hukum, terjadilah adegan-adegan
menggelikan.

Glass hadir di sana, mencatat. la melihat Restil mengeluarkan tuntutan-
tuntutannya."/ want a Myata...! want a trip to Dysney World... I want 'X-Men'
comic book No. 1 ... I want a lifetime subscription to playboy... and throw in
penthouse...."

Semua tuntutan itu dipenuhi dengan beberapa catatan.
"Goof, seru Restil.

Usai pertemuan itu, Restil disambut para hackers dengan suka cita. la
disambut bagai seorang rock star. Berbagai "suitan" (cheering) dan tepuk aplaus
mengiringi Restil saat naik meja, dan berteriak-teriak gembira. "I want a Myata\ I
ivanf my playboys!"/ want a trip to Dysney World....Show me the money\ Show
me the money\" Seru Restil sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya.

Semua itu dicatat Glass. Tapi, karena semua itu pula. Glass terjungkal.
Bermula dari media editor Kambiz Forohaar dari media Forbes Digital Tool,

di New York City, pada tanggal 6 Maret 1998, yang gusar pada wartawannya
Adam Penenberg yang tak mendapatkan berita tersebut. Adam lalu menelusuri
jejak-jejak liputan Stephen Glass. Hasilnya, mereka menemukan banyak bolong.
Fakta-fakta Jukt Micronics sebagai major software company b\ California nihil
ditelusuri, baik di search engine di dalam Web, listing buku telepon, daftar pajak
Tax Franchise Board, daftar nama perusahaan yang dicatat negara di State
Controller's Office, maupun informasi dari kalangan hackers semacam National
Assembly of Hackers dan nama Big Bad Bionic Boy serta Restil pun tak ada di
berbagai wilayah negara bagian AS. Berbagai sumber berita, yang dicatat Glass,
nihil, kosong, tidak ada. Kecurigaan timbul.

Kecurigaan bertambah ketika Andi Fox, rekan Adam di Forbes Digital Tool,
menemukan fakta: bahwa "Uniform Computer Security Act', undang-undang
yang menurut Glass didiskusikan 21 negara bagian di Amerika Serlkat akibat
peristiwa pertemuan antara Ian Restil dengan Jukt Micronics yang 6\-hack
olehnya, ternyata tidak pernah ada.

Singkat cerita, akhirnya nama Stephen Glass dikenal sebagai wartawan
"fiksi". Glass bukan pembuat berita. Glass adalah penulis fiksi. Nama New
Republic pun goyah. Glass, yang semula hendak dikenakan sanksi skorsing
dua tahun, akhirnya dipecat.

Stephen Glass dianggap bukan hanya membohongi The New Republic, la
telah membohongi pembaca, khalayak, masyarakat. latelah merusakkredibilitas
The New Republic, la telah menghancurkan dan menghina prinsip-prinsip
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jumalistik.
Banyak jurnalis bersikap bias bukan oleh sudut pandang "liberal" atau

"komersial". menurut Hume (2000), tapi oleh asumsl negatif terhadap segala
instltusi. Hume menggambarkan ha! itu dalam konteks kewartawanan Amerika.
la mengutip berbagai pihak, dari pandangan kalangan warlawan, hasil jajak
pendapat, sampai akademisi.

Upaya jurnalis, dalam memberitakan manipulasi tokoh masyarakat,
seringkali berlebihan. Dari hari ke hah, laporannya hanya berlsl berbagai ha!
buruk, negatif, yang dapat merancukan pemahaman masyarakat. Berita-berlta
tentang kejahatan dan kekerasan memang merupakan liputan yang murah dan
mudah diliput. Padahal, berita tentang cara-cara orang menghadapi masalah-
masaiah seperti itu mestinya lebih penting, waiaupun kerapkali sulit didapat.

Berita lokal, khususnya diTV, berisi adegan-adegan kekerasan. Khalayak
berita disuruh, atau maiah menjadi audiens yang pasif. Terus-menerus
menyaksikan apa yang disebut kritikus media sebagai pornografi kekerasan.
Peristiwa-peristiwa kejahatan jarang ditampilkan dengan konteks lain - seperti
menambahkannya dengan melaporkan bagaimana kejahatan itu dapat diatasi;
yang mengajarkan masyarakat untuk mengatasi tragedi-tragedi tersebut.

Banyak jurnalis masih tidak menghiraukan kritik-kritik tersebut. "Saya tidak
perlu duduk bermalas-malasan menghisap jempol dan berpikir kenapa publik
tidak terialu menyukai kami."

Jajak pendapat Time Mirror, pada bulan Maret 1993, mengemukakan bahwa
sebanyak 64 persen publik meniiai media hanya menekankan perhatiannya di
soal-soal negatif belaka. Di mata publik, media seakan seperti bermusuhan
dengan segala institusi masyarakat. Liputan tentang pemerintah selalu tampii
buruk. Bahkan, masyarakat pun menjadi tampii buruk dalam pengamatan
wartawan (Kovach & Rosenstiel, 2001).

Aparat media menjadi seperti piranha yang siap mengganyang siapa saja,
kapan saja. Pelanggaran yang dikarenakan kecerobohan semata seoiah-olah
menjadi soat yang begitu serius. Mereka mencela wartawan yang menyoroti
berbagai persoaian dengan terlebih dahuiu menghargai para politisi, dan berupaya
membahasnya. fyiereka iebih suka menyerang pejabat, politisi, atau tokoh-tokoh
masyarakat. Mereka memakai kode etik sendiri yang dibangun dengan argumen
politik sendiri atau pandangan-pandangan moral sendiri.

Para wartawan macam itu menyimpuikan keburukan berdasar potongan-
potongan fakta, yang secuil. Mereka mem-b/owup-nya berdasarkan campuran
opini pribadi, argumen-argumen politik dan moral sendiri. Mereka, misalnya,
selalu menuding tindakan kompromi sebagai hipokrit. Mereka terus-menerus
memanaskan peristiwa skandal yang tanpa akhir dan hiruk-pikuk, bukannya
mempertinggi kredibiiitas jurnalisme.

"Anda benar-benar bodoh kalau menelan isu-isu serius para wartawan

seperti itu," kata kolumnis New YorkNewsday, Gall Collins kepada Paul Starobin
dari Columbia Joumalism Review. "Kapan pun seorang wartawan menulis sesuatu
yang betul-betul positif tentang politik, semua wartawan melecehkannya."
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Semua itu bisa menghancurkan profesionalisme wartawan sendiri, menurut
Kathleen Hall Jamleson, Dekan Sekolah Tinggi Komunlkasi Annerberg di
Universitas Pennsylvania. "Jika Anda meliput dunla, dan menganggap semua
orang Machiavelllan karena didorong kepentingan pribadi, Anda mengundang
pembaca dan pemirsa untuk menolak jumallsme sebagai sarana berkomunlkasi."

Wartawan yang mencoba bersikap lurus, netral, ketlka meliput
pemerintahan, mendapatkan tudingan sinis. Para penuding bukannya
membuktikan bahwa jurnalis adalah pengawal kepercayaan publiktanpa bias.

Padahal, "tanggung jawab wartawan adalah kepada hati nuraninya sendiri",
tulls Atmakusmah dalam makalah Pers Mencari Kebenaran (2003). "Selain
kepada hukum dan — terutama ~ kepada para pembaca, pendengar, serta
penonton media masing-masing."

Oleh karena itu, disusunlah etika pers atau kode etik jurnalistik. Kode etik
inl merupakan bimbingan moral dan pedoman kerja para wartawan. Rumusannya
merupakan prinsip-prinsip dan cita-cita (ideal) yang tinggi. Profesionalisme
kewartawanan diukur dari kepatuhannya mengikuti kode etik.

"Berita bukan sekadar untuk dijual," menurut Atmakusmah, "melainkan —
dan terutama — demi kepentingan umum." Karena untuk kepentingan umum
itulah diperlukan kebenaran, maka pers perlu menyajikan kebenaran. Pers
bertanggung jawab kepada khalayak atau publik.

Pertanggungjawaban itu tertuju pada upaya menyajikan kebenaran. Walau,
dalam kenyataannya, para wartawan tidaklah mudah menemukan kebenaran
itu. Hal itu tercermin dalam cuplikan berita berikut ini:

Wartawan Koran Tempo Terjebak Kontak Senjata di Aceh

TEMPO Interaktif, Bands Aceh

19 Juni 2003 21:36:59 WIB

Lima wartawan terjebak dalam kontak senjata antara TNI dan GAM sekitar
pukul 13.00 WIB di Desa Usi, Kecamatan Bireuen, Kabupaten Pidie, Kamis
(19/6). Kelima wartawan itu adalah wartawan dari Koran Tempo, Indosiar,
dan Pikiran Rakyat. Tidak ada korban dari TNI, GAM, dan wartawan.

Berita terjebaknya wartawan itu bermula dari, saat kelima wartawan itu
berangkat dart Banda Aceh mau menuju Kecamatan Simpang Ulin untuk
meliput pengungsi. Namun saat itu GAM melakukan sweeping di jalan raya,
tepatnya di Kecamatan Bireuen, Desa Usi.

Kelima wartawan yang akan melintas jalan itu dihadang dan kemudian
diperiksa oleh sekitar 20 orang berseragam preman dan bersenjata lengkap
yang ternyata anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Mereka juga
menodongkan senjatanya kepada rombongan wartawan di dalam mobil.
Namun, setelah mengetahui bahwa yang di dalam mobil itu adalah
rombongan wartawan dari Indosiar, Koran Tempo, dan Pikiran Rakyat, mereka
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lantas menggiring rombongan itu masuk ke dalam jalan kecil, sekitar 500
meter dari jalan besar.

Para pemuda GAM itu melarang wartawan mengambil gambar dan
mengatakan bahwa sedang terjadi kontak senjata. Para wartawan ditahan
di lokasi itu tiingga kontak senjata berlangsung kurang lebih 30 menit. Para
pemuda yang membawa wartawan Itu meninggaikan lokasi begitu saja di
tengah kontak senjata.

Para wartawan sempat panik dan bertiarap di bawah mobil sambil
berteriak.-teriak, "Kami wartawan, semua jangan tembaki kami." Rupanya
dari pihakTNl maupun GAM tidak mendengarteriakan kami.
Kontak senjata masih berlangsung tiingga pelurujatuh takjaufi dari mobil.

Tak lama setelati itu aparat TNI langsung mengtiampiri mobil dan para
wartawan yang tiarap. Para wartawan itu akhirnya dibawa ke pos Yonif
315, Jurong Pande. Radiator mobil rombongan wartawan itu terkena
tembakan. Kontak senjata Kembali terjadi sekitar pukut 18.30 WIB.

(Fajar WH - KORAN TEMPO)

Dari media Tempo Interaklif Ini kita mendapat gambaran bagaimana
pekerjaan kewartawanan itu tidak selalu terkait dengan pencarian berita. Berita
Ini menunjukkan pekerjaan wartawan yang berisiko cukup tinggi. Di liputan yang
bersuasana perang. keadaan terjebak itu merupakan risiko yang mesti
diperhitungkan. Sampai-sampai, dalam kaitan masalah perlindungan keselamatan
bagi wartawan yang meliput wilayah konflik, Dewan Pers (Seruan tentang Peliputan
dan Pemberitaan Aceh dalam Kebebasan Pers; No.: 23/SDPA/I/2003; 16 Juni
2003) ingin mengingatkan rekomendasi Komlte Internasional Palang Merati
(Intemational Committee of the Red Cross. ICRQ yang tertuang dalam kesimpulan
diskusi di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1999. DiskusI tersebut, yang
diselenggarakan bersama Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) dan Masyarakat
Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI), antara lain menyatakan:

(1) Pemerintah, terutama aparat keamanan, wajib melindungi wartawan yang
sedang bertugas dari tindakan kekerasan oleti siapa pun.

(2) Perusatiaan pers wajib melengkapl wartawannya dengan alat-alat
perlindungan yang diperlukan, termasuk proteksi asuransi, sebelum wartawan
tersebut meliput peristiwa berisiko tinggi, seperti huru-hara, unjuk rasa, perang,
bencana alam, dan sebagainya.

(3) Wartawan yang akan meliput peristiwa berisiko tinggi perlu mengikuti
pelatihan cara menghindari batiaya dan mampu melakukan pertolongan pertama
pada kecelakaan.

(4) Dalam situasi kondlk bersenjata, wartawan harus mendapat perlindungan
maksimal dan diperlakukan sebagai orang sipil yang menjalankan tugas
profesional. Jika wartawan ditangkap dalam inslden konflik bersenjata
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internasional, wartawan harus diperlakukan sebagai orang sipil di bawah Hukum
Humaniter Internasional (HHI) dan berhak diperlakukan secara manusiawi dan
boleh dikunjungi oleh wakil Palang Merah Internasional. Bila la dituduh melanggar
hukum perang, dia harus diadili sebagaimana mestinya dan berhak direpatriasi
segera setelah perang selesal.

Pada hemat Dewan Pars, walaupun rekomendasi dalam butir 4 di atas
berkaitan dengan situasi konflik berkarakter internasional, akan tetapi hal itu
pada hakikatnya juga berlaku dalam situasi konflik yang berkarakter non-
internasional.

Profesi Jurnaiisme

Jurnalisme, di abad ke-20, telah menancapkan merek yang cukup berpengaruh
sebagai sebuah profesi. Ada empat faktor penting yang dipegangnya;
perkembangan keorganisasian dari pekerjaan kewartawanan; kekhususan
pendidikan jurnalisme; pertumbuhan keilmuan sejarah, permasalahan, dan
berbagai teknik dari komunikasi massa; dan perhatian yang sungguh-sungguh
dari pertanggungjawaban sosial kerja kewartawanan.

Organisasi kewartawanan pertama didirikan pada tahun 1883. melalui the
Foundation of England's Chartered Institute of Journalists, fvlirlp American
Newspaper Guild, yang berdiri pada tahun 1933, dan the Federation Nationale
de la Presse Frangaise, instltusi ini menjadi organiasi serikat kerja dan profesi.

Sebelum memasuki abad ke-19, banyak jurnalis mengembangkan karir-
keterampilannya dengan pola asuhan, dimulai dengan menjadi copyboys atau
pembantu reporter. Universitas pertama, yang mengajarkan jurnalisme, dibuka
oleh the University of Missouri (Columbia), pada tahun 1879-84. Pada tahun
1912, Columbia University, di New York City, mengembangkan program pendidikan
tahunan untuk jurnalisme, dengan bantuan editor dan pemilik the New York City
Joseph Pulitzer. Kerjasama itu telah menyusun rangkaian pembelajaran proses
pencarian berita dan pengurusan surat kabar, dalam proses pendidikan yang
khusus. Para editor belajar tentang peliputan mendalam {in-depth reporting)
sebagai tipe pemberitaan yang khusus — dalam mengangkat peristiwa-peristiwa
politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Pemunculan motion pictures, radio,
dan televisi, sebagai media pemberitaan telah menancapkan kebutuhan barii
lagi akan keterampilan dan teknik dari pengumpulan dan penyampaian berita.
Sejak tahun 1950-an, pendidikan jurnalisme atau komunikasi telah menjadi
penawaran dari berbagai perguruan tinggi.

Literatur jurnalisme - yang pada tahun 1900 terbatas pada dua jenis
textbook, dengan koleksi hanya berupacatatan-catatan hasil-ceramah dan esai,
dan dibumbui kisah-kisah sejarah dan biografi - menjadi berkopi-kopi dan beragam
semenjak abad 20. Isinya berkisar kisah-kisah sejarah. catatan-catatan para
reporter dan fotografer, buku-buku pemikiran, dan pencerahan para jumalis dengan
berbagai kapabilitas, metode, dan etika jurnalistik.

Bersamaan dengan itu, tumbuh pertanggungjawaban sosial jurnalisme yang
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lebih luas pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Berbagai koran dan juma!
awalnya mengambil posisi politik partisan, dan menganggap dirinya akan lebih
memiliki tanggung jawab sosial di hadapan partai-partai yang berkuasa, dan
memancangkan sikap oposisi. Sejaian dengan pertumbuhan publik pembacanya,
koran-koran melebarkan sayap usahanya, dan mengukuhkan kemandiriannya.
Koran-koran mulai mengembangkan popuiaritas dan sensasi aktifitas "jihad
(crusades) untuk melipatgandakan jurmlah sirkuiasi opiahnya, Puncaknya iaiah
fase persaingan "yeiiow journaiism", antara dua koran New York City, the World
dan the Journal, pada tahun 1890-an.

Urusan responsibiiitas sosial, sebagai pertanggungjawaban pers, akhirnya
menjadi catatan-catatan dari diskusi-diskusi akademis, buku-buku dan terbitan-
terbitan periodik, dan pertemuan-pertemuan asosiasi kewarlawanan. Seperti
dilaporkan oieh Royai Commission on the Press (1949), di Inggris, dan A Free
and Responsible Press (1947) yang disusun Commission on the Freedom of the
Press di Amerika; keduanya mengevaiuasi dengan kritis sepak terjang wartawan
di daiam praktik.

Berbagai studi di awai abad ke-20 memperiihatkan para wartawan, sebagai
keiompok idealis yang bertugas menyampakan kepada masyarakat, punya
banyak cacat ketidakseimbangan pemberitaan. Banyak komunitas kewartawanan
menyatakan pentingnya soai-soai etik diperhatikan. Para editor koran di komunitas
Amerika. contohnya, menuntut hai itu.

Persyaratan Umum

Wartawan yang baik dapat mencium berila dari telepon. Tapi iangkah kaki menuju
tempat kejadian adalah kunci keberhasilan. Langkah kaki juga membantu jika
wartawan mengerti iingkungan kerjanya. ia harus mengenali rekan sekerja.
Mereka dapat membantu menggaii cerita. Mereka dapat memberi tip-tip
bagaimana meyakinkan redaktur. Menurut Brook et.al (him.30-40).

"Di tengah janji bahwa komputer bakal memudahkan Anda untuk duduk di
kantor atau di rumah dan berkomunikasi jarakjauh, ada satu hai yang tidak
mungkin dilakukan. Yaitu langkah kaki. kunci bakat seorang wartawan. untuk
meraih prestasi. Teiepon hanyaiah instrumen, seperti aiat-aiat eiektronik turunan
tainnya. Mereka tidak - atau belum - menuntun wartawan untuk mencium
sesuatu."

Hal ini dikatakan H.D."DOC" Quigg (daiam Brook etaf), redaktur senior
United Press Intemationalyang telah banyak meliput cerita-cerita besar seiama
setengah abad yang iaiu.

"Bagi Anda yang terminal menjadi wartawan, saya beritahu satu hai yang
saya kira tidak ditekankan waktu Anda mempeiajari keahlian tersebut: ada
persahabatan yang indah jika menjadi seorang wartawan. Persahabatan yang
kekal terbangun di antara teman sejawat dan para saingan."

Tapi. tugas wartawan memang punya spesifikasi khusus. Robin Jones
(daiam Brook et.al), reporter The Half Moon Bay Review, koran mingguan di
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sebuah kota kecil selatan San Francisco, antara lain mengemukakan:

Most people instinctively want to teach others what they know. And
journalists are no exception. It is our job, after all, to share with our
readers, viewers and listeners what we discover in the course of our

reporting. But many of us also have an impulse to try to convince others
to agree with our opinions about what we know, and this is the point at
which journalists are taught to suppress this desire. Just as it is ourjob
to share our findings, it is also our job to remain neutral in our telling. It
was this cluster of ideas that I brought with me into the classroom last
spring when I began working as a teaching assistant for an entry-level
journalism class at the University of Missouri.

Pada sisi inilah, jurnalisme kemudian mematok kompetensi tertentu kepada
profesi wartawan. Ada beberapa persyaratan kemampuan profesional yang perlu
dikuasai seorang wartawan. Yancheff (2000) menilik ukuran profesionalisme
jurnalis di era mllenium. Menurutnya, pada fase milenium, profesionalisme
wartawan membutuhkan multi-kompetensi. Karakteristik performanya
menekankan kekuatan penuiisan dan kemampuan oral, ketekunan kerja. dan
pemiiikan dasar pengetahuan yang mengombinasikan aplikasi lintas-disiplin
(penguasaan berbagai format media cetak, siaran, interaktif, dan multimedia)
yang dibutuhkan dalam kerja memasok Informasi di dunia profesional industri.

Untuk itu, ia mengajukan sepuluh kemampuan wartawan profesional yang
terdiri dari:

1. Writing Competencies

2. Oral Performance Competencies

3. Research and Investigative Competencies

4. Broad-Based Knowledge Competencies

5. Web-Based Competencies

6. Audiovisual Competencies

7. Skill-Based Computer Application Competencies

8. Ethics Competencies

9. Legal Competencies

10. Career Competencies

Writing Competencies iaiah kapasitas untuk melaporkan secara akurat, jelas,
kredibel, dan reliabel. Kemampuan menulis yang mudah dipahami pembaca.
Laporan berita bagi surat kabar online memiliki pembaca yang bersifat
internasional. Maka itu, kemampuan di sini terkait juga dengan penguasaan
dalam memakai tata bahasa, kata-kata, dan tanda-tanda baca, serta pemahaman
terhadap kosa kata (vocabulary). Selain itu, kapasitas menyusun dan menulis
paragraf-paragraf lead, kelengkapan data-data sumber berita, dan sebagainya.
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Oral Performance Competencies iaiah kemampuan menyampaikan pengertian,
respons yang baik, secara percaya diri dan berlanggung jawab. Kemampuan
wawancara memeriukan berbagai teknik dan metode ketika mewawancara anak-
anak, kelompok etnik, korban kekerasan, dan sebagainya. Selain itu,
kemampuan mengenali nuansa dari wacana publik.

Research and Investigative Competencies iaIah kemampuan menyiapkan
berbagai bahan, pengembangan, akurasi kisah atau mengidentifikasi toplk-topik
potenslal; melalui sumber kepustakaan. referensi virtual online, dan Catalan-
Catalan publik.

Broad-based Knowledge Competencies iaiah kemampuan memiliki
pengetahuan dasar seperli ekonomi, slatistik, matematika, sejarah, sains,
perawatan kesehatan, bisnis, dan struktur pemerintahan. Dunia kewartawanan
mensyaratkan proses belajar seumur hidup dan keluasan iintas disiplin.
Web-Based Competencies iaIah kemampuan menguasai Internet, e-mail,
mailing lists, newsgroups, dan pemberitaan dalam format on the Web.
Khususnya pemberitaan yang bersifat breaking news and information, yang
memiliki nilai otentisitas, akurasi, dan reliabilitas informasi on the Web.

Audio Visuai Competencies iaiah kemampuan menggunakan peralatan seperti
kamera 35 mm, kamera video, men-scan foto ke dalam komputer, serta audio
tape recorder.

Skill-Based Computer Application Competencies ialah kemampuan
mengapiikasikan komputer dalam kegiatan melaporkan pemberitaan; seperti;
Word processing, pengembangan database (terutama bagi investigative reports),
dan aplikasi multimedia, termasuk Pagemaker, Quark XPress, Printshop, dan
sebagainya bagi kerja kewartawanan.

Ethics Competenciesia\ah kemampuan memahami tanggung jawab profesi,
seperli: kode etik, pertimbangan nilai-nilai etika, pelanggaran, dan plagiarisme.
Legal Competencies ialah kemampuan memahami ihwal undang-undang
kebebasan berpendapat, seperti yang tercantum dalam the Freedom of
Information Act (FOiA), the First Amendment, hak cipta, dan sebagainya. Serta
kaitannya dengan tugas-tugas profesi kewartawanan dan dampaknya terhadap
masyarakat.

Career Competencies ialah kemampuan memahami dunia karir profesional di
dalam jurnalisme. Kemampuan bekerja di dalam manajemen pers, dan bersikap
positif di dalam kerja peliputan. Termasuk aspek-aspek dari komponen manajeriai
pasar, analisis khalayak, dan producing and editing the news. Serta keterlibatan
dalam berbagai asosiasi dan jaringan profesional dari dunia jurnalisme.

Loyalitas Wartawan

Tuntutan jurnalisme terhadap para wartawan, menurut Atmakusumah, "bukan
hanya berupa ketekunan bekerja dan penguasaan atas pengetahuan, melainkan
juga upaya mencapai slandar integritas sesuai dengan tanggung jawab yang
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kebenarantentangfaktaitu.^ tentang loyalitas wartawan dalam The
Kovach & Rosenstiel m ^^^f^ipChouldKnowandthePublicShoud

Eteman(sofJourna;/sm;Wba ^asa k,n,

Fxoect (2001). Isinya mengilustras ^ ini, kedua wartawan^^^g^niawaban-iawaban yang erke an^ 3,3a,en kb
kondang ini orang-orangnya. Saiah

TaTu S^ya, yaitu wbo/oumafols work

1980-anmerangkapsebagaipeda^g^ ^aencari berrta
sebut "wartawan udang Namun, terkait dengan urusan
sembari jualan pecei leie ,aba banyak-banyak ketimbang memb^^^
manajemen media yang '"9 " ̂'^^'Pjptepgah (atau kurang) waktu )urnaksme
berita yang bagus-bagus. Leb'h d^n s ^ p^ppppp insenti

:rdS;—
sSnTSXr—
'"'^"'Bersalahkah itu? Tentu
media. Urusannya jaga mesti naik angkot dari terminal
semakin bagus a,au pengusaha yang waktunya
ke terminal untuk menge)ar P®'®''^ sekian miiiar sementara bayaran
Bagaimana bisa wartawan ^ wartawan bisa dipercaya )ika ba|U

s=rr£=:flss?—^

sr=5SS5=;=^s«.»P»«>.™-"'-
Memberitakan tempat epgpsaha anu. Apalagi, membentakan
rrktlartafaZtaTena pesanan si anu demi kepentingan anu dan an .
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Injiah sumber utama kredibilitas kewarlawanan dan ̂  wartawan.
aset penting dari bisnis pers (medial dan ha • W'ktertenlu merupakan
^saha. Banyak niediaVnrsutes "^angembangkan
masyarakat. Banyak media yang ambruk kaTpTa h "^epentingan
nianajemen bisnisnya. karena hanya mementingkan

"Saya bekerja unfuk khalayak lelevisi <!«„£,
Cboney (dalam Kovach & RosentieO Sn aalaff
Settap habis ngobrol dengan atasan atau sLa nl '<®"cangnya. "Selalu.
dr jalur bagian saya, saya (egaskan sava £;kan h ^
cukup membayar gaji saya dan saya ^nda
saya bukan bekerja untuk Anda. Jika itu mppv/lnn. T"' ®9alah
teriuju pada orang-orang yang menonton tpi ^ 'oyalitas, loyalitas saya
tidak(ahperlaadapertanyaan ?ar"
lertuju kepLa masjlfS<a "pikTan^n^^^^ 'oyalitasnya
Adoipb ochs pada ta ocb
dan Joseph Pulitzer dengan korarkor'an ;'''"
memancangkansikap BusinessAnnouncemen^^"^ T ®®"sasionalnya.
oyalitas pemberitaan yang tidak memihak lann f dengan
tanpa ambilperhatlan pada partai atau murah hati

Bagr kebenaran, koran rni siap untuk rLi hiia P®^"y®^aan,
memintanya" (dalam Kovach S Rosentiel). kepentingan masyarakat

Khalayak

"Hap kail Anda membuka suraf kflhar c^«h -<p'gi". kata seorang wartawan majalah ''"'l' ®P^'^®^Anda sakit
bagaimana Anda membaca akhirnva sami Indonesia^ Karena.
sebenarnya pers itu bercerita." Di zaman dengan bagaimana
Artinya di fase pers sangat dicurigai pemerhtth
dtsimak salah oleh khalayaknya ArCr belNm^h" f^e^ungkinan
terpengaruholehadaatautidaknyasakiS" " b,sa "membaca tanpa
.o,o£prratrvr„s~^^
yang -psdas", yang

a.aa Ta. .adn dan„a dn.an Jn aaJnTrdeXt"'SSS

->«

■ tl
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Khalayak berita memang satu hal penting yang harus diperhatikan. Ini
berkaitan dengan definisi klasik, yang dikemukakan John B.Bogart {dalam
Mencher, 1997: 66), editor New York Sun (1869-1897). "Jika anjing mengigit
orang, itu bukan berita, karena itu kejadian biasa. Tapi, jika seseorang menggigit
anjing. itu baru berita". Dengan kata lain, orang-orang (khayalak berita) merupakan
satu hal yang selalu jadi tujuan berita dibuat.

Kondisi audiens berita iaiah faktor esensial yang mempengaruhi apa yang
diliput dan bagaimana berbagai peristiwa akan dllaporkan. Para jurnaiis
dipengaruhi hal itu guna mendapat nilai "obyektif, sebagai satu orlentasi pelaporan
"advokasl" jurnalistiknya. Reporter "special-interest magazines" dan surat kabar
alternatif tidak begitu sensitif terhadap kebutuhan audiens-massa {the mass
audience) dibandingkan reporter koran harian^

Dalam studi Mencher (him.66), khalayak pembaca surat kabar
memperlihatkan kesukaan anak muda {youngpeople) pada kisah-kisah tentang
mustk dan hiburan. Para orang tua menyukai kehidupan keluarga dan kisah
seputaran rumah, mereka leblh memperhatikan berlta-berita lokai. Kisah-kisah
tentang pajak, sekolah dan politik lokal diminati pembaca "usiatua" {older readers),
seperti juga kisah-kisah tentang makanan, kesehatan dan pengobatan.

Para orang muda (pria-wanita) sangat berkepentingan dengan para
pemasang Iklan. Sebagian besar mereka adalah konsumen utamanya. Para
pemasang iklan sangat khusus mempelajarl "kemudaan" mereka, yang
menjadikan kebiasaan membelanja sebagai satu bentuk gaya hidup mereka.

Maka Itu, media jurnalistik kini membagi isl utama informasinya darl yang
muda" {younger, sampai usia 30-an), untuk selanjutnya merujuk pada audiens-
massa lebih luas. Profil musisi rock dan bintang film, di Amerika, selalu muncul
di sela-sela pemberitaan dana pendidikan atau lingkungan; serta tentu saja sajian
pemberitaan tradisional seperti lokal, nasional, dan internasional.

Tiga Golongan

Pengaruh unsur khalayak/audiens dalam jurnalistik sangat penting. Segala upaya
penerbitan jurnalisme, sejatinya, tertuju pada pemenuhan kebutuhan dan
kepentingan "jiwa publik". Jurnalistik melakukan kegiatan karena didorong oleh
pengetahuan dan "ketangkasan" dalam mencapal psikologi pembaca/pemirsa
berita. Psikologi di sini tertuju kepada "dorongan hati, selera, kepuasan, mimpi,
popularltas, kehidupan modern, kesulltan hidup, dan lainnya" yang diminta
masyarakat dalam informasi.

Bond^kemudian membagi tiga golongan khalayak berita, dalam referensl
amatan tahun 1970-an: kaum inteiek, praktisi, dan non-intelek. Biladiterjemahkan
ke bahasa kinI, khalayak inteiek iaIah golongan masyarakat kritis terhadap
informasi berita, yang selalu bertanya pada terpaan informasi yang diterima dan
dicarinya. Khalayak praktisi iaIah golongan pekerja yang tak banyak tertarik
dengan berita-berita "serius", mengikuti begitu saja isu-isu pemberitaan aktual
tanpa banyak tanya, lebih tertuju pada "sukses" karir dan pemenuhan kebutuhan
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keseluruhan sebuah berita itu.
Kedua, goiongan pembaca w'e/w'e/Zan. Jenis pembacayang memand

pars selalu punya kemungkinan pengaruh buruk bag! kepentingan umt
Pembaca lain dianggap mahluk yang rentan pada isu-isu negatif. Seialu kelaku
dengan isi berita yang bisa meletupkan penjarahan. demonstrasi, kekacaut
dan selerusnya. Berita yang merisaukannya dinilai akan bisa merisauki
khaiayak umum.

Yang ketiga. iaiah orang yang suka membaca secara dr'eldr'elan. Pembac
ini menempatkan pers sebagai "usaha perlawanan". Setiap pers dilerbitkan untui
menghajar pemerintah. Lain tidak. Apa-apa yang dikemukakan pers berarti
"menantang pemerintah". Waiau, ia sendiri takut. Pokoknya, wartawan
diwajibkannya untuk selalu bermusuhan dan hanya sekali-dua boleh "berlagak
jinak". Berita sama dengan upaya "membongkar-bongkar" dan harus memihak
ke satu pihak: pihak yang dimunculkan 'berita' kalau tidak penjahat ya jagoan.

Pentingnya Khalayak

llustrasi tersebut mengindikasikan adanya khaiayak berita yang beragam.
Mereka biasanya teralokasi ke spesifikasi kelompck pubiik tertentu. Berita pers
tidak akan diterima sama oieh totalitas pubiik pembacanya. Khaiayak berita
media massa memang punya banyak keragaman jenis dan karakteristiknya.

Karena media massa kini sudah demikian penling bag! hidup
kemasyarakatan kita, maka kerap yang dimaksud khalayak media teiah
menyangkut suatu populasi total yang berspesifikasi "nasional". Namun, kini
khalayak massa itu terpiiah ke dalam penggolongan khalayak tertentu (a
specialized audience). Hal ini mengakibatkan periunya membedakan antara
khalayak dari sebuah media ma.ssa dengan khalayak berita dari sebuah media
yang khusus sitat penerbitannya^

Banyak majalah terbit untuk dibaca kalangan pembacayang iuas, iainnya
lertuju pada goiongan pembaca yang lebih spesifik. Sebuah media pers yang
terbit di sebuah daerah (lokal) umumnya mengkonsentrasikan pembaca yang
tinggal menetap di daerah tersebut.

Lalu, sejauh mana pentingnya khalayak pembaca bagi sebuah penerbitan
kegiatanjurnaiistik?

Hal ini bisa ditelusuri dari proses pers cetak macam koran menyimak
pembacanya. Barney Kilgore (dalam Mencher, 1997:66), ketika menaikkan tiras
The Wail Street Journal sampa\1,e]u\a ekslempar, berkata, "Jangan tuiis kisah
perbankkan untuk para bankir." ia mengintruksikan ha! itu padaslafnya. 'Tulis
untuk para nasabah bank tersebut. Di sana akan banyak didapat deposilo-
dibandingkan para bankir." Kilnore mengisyaratkan wartawan untu
memperhatikan khalayak berita. Kebutuhan dan kepentingan berita lebih tertu
pada khalayak (the bank's customers) berita. Para bankir bukan lujuan d
pemberitaan dibuat. Simpanan deposito, di antaranya, merupakan iahan "r
berita" yang lebih dibutuhkan masyarakat.

211



Wartawan, Khalayak, dan Sumber Berita

keluarga. Golongan non-inteiek merupakan kafangan terbesar dari khalayak berita,
menyukal isu-isu aktual yang sensaslonal, "opera sabun", gosip (selebritis, politik,
dan sebagainya), sajian berita telenovela "esmeralda atau keluarga Soeharto".

SUMBER BERITA

Berita yang akan sampal ke khalayak bukan ditentukan oleh "nasib atau takdir"^.
Hal ini menyangkut "kompetensi reporter" dan "hubungan" yang terjadi antara
reporter dengan sumber berita.

Ketika astronot pertama AS, Neil Amstrong, hendak masuk bulan, seorang
reporter berada di rumah orang tua Amstrong di Wakaponeta, Ohio. Maka, sebuah
berita dipertaruhkan di sini. Pertanyaan apa yang pantas diajukan kepada orang
tua dari orang pertama Amerika yang hendak menyentuhkan kakinya ke bulan?
Masyarakat menunggu berita atau pandangan khusus si reporter. Kualitas
pertanyaan dan hubungan yang terjadi saat itu merepresentasikan betapa
pentingnya sumber berita dipelajari. "Kegagalan untuk mengambil keuntungan",
kata Strentz pada contoh tersebut, "akan menghasilkan informasi yang buruk,
tak bermanfaat".

Ada dua hal yang diperhatikan reporter. Hal pertama, tidak setiap "posisi
atau pengalaman" dari sumber berita "akan dan mesti" tahu akan informasi yang
dipertanyakan. Ini mungkin berhubungan dengan ketidaktahuan sumber berita.
Atau, sumber berita yang kurang pandat berbicara dan menyampaikan keterangan.
Sumber berita yang memang tidak mau membagi informasi. Terakhir, sumber
iupa mengingat fakta-keterangan yang dibutuhkan reporter.

Hal kedua, kemampuan reporter mengorek informasi tidak berkaitan dengan
kemampuan sumber berita menyedlakan bahan berita. Informasi yang dibutuhkan
harus diambii dari referensi lain: "artikei-artike! yang pernah ditulis sumber berita,
informasi lain yang ada dalam catatan pubiik....pembicaran dengan teman-teman
bahkan lawan sang sumber berita....pengamatan atau tidak mengajukan
pertanyaan sama sekaii".

Strentz lalu membagi dua sumber berita yang dicari reporter: Sumber Berita
Konvensiona! dan Nonkonvensionai.

Sumber berita konvensionai iaiah tempat-tempat dimana biasa wartawan
mencari dan memperoleh berita. Tempat-tempat itu: kantor-kantor pemerintahan,
humas atau sumber-sumber promosi, berbagai peristiwa yang bernilai berita,
dan catatan pubiik. Sedang sumber berita nonkonvensionai, biasanya ditemukan
dari cara pengumpulan berita baru atau kurang sering dipergunakan, seperti teknik
precision journalism, peiiputan ke keiompok minoritas (AIDS, misainya) dan
terorisme (politik).

Sumber Anonim

Peiiputan jurnaiistik kerap menemukan narasumber yang tak mau disebutkan
jati dirinya. Sementara, dari kesaksian, keteriibatan, keterangan yang dimiiikinya,
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pemberilaan tergantung. Hal ini merupakan permasalahan yang cukup pelik.
Persyaratan jurnalisme iaiah fakta-fakta yang slap diverifikasi, terbuka untuk
ditelusuri data-datanya, mudah dikenali berbagai narasumber yang memberikan
informasinya, dan berbagai pertanggungjawaban berita lainnya.

Maka dari itu, jika ada kejadian narasumber yang tidak mau dilaporkan
keberadaan jati dirinya, atau disebul sumber anonim, hal ini akan mengurangi
kredibilitas media. Pada momen tertentu malah mengakibatkan persoalan hukum.
Penuntulan terhadap validitas laporan yang telah mencemarkan nama-nama atau
pihak-pihak tertentu.

Pelaporan berita hendaknya menghindari pencantuman sumber-sumber
anonim. Pencantuman keterangan "menurut sumber yang layak dipercaya"
hendaknya diupayakan tidak ada di laporan berita. Bila toh, keadaannya memaksa
pemberitaan untuk menyantumkan keterangan tersebut, ada beberapa kriteria
yang mesti ditempuh.

"Pada dasarnya, sumber yang anonim tak member) kesempatan pada
audiens kita (pemirsa, pembaca, pendengar) untuk menentukan seberapa besar
derajat kepercayaan mereka pada sumber bersangkutan," tulis Andreas Harsono,
dalam sebuah mailing lisP.

Wartawan harus dapal memberikan kesempatan kepada pembaca kita
untuk menentukan sendiri seberapa besar ia mau percaya padasuatu keterangan.
"Seorang sumber anonim juga punya kecenderungan untuk lebih kurang
bertanggungjawab ketimbang sumber yang sama tapi identitasnya disajikan
dengan lengkap. Sumber anonim cenderung lebih sering "bernyanyi" —
kedengarannya merdu, sensasional. tapi esenslnya lebih kecil dari nyanyian.
Kita harus ekstra hati-hati dengan sumber yang minta diberi status anonim."

Andreas mengutip Kovach & Rosensliel® dalam Warp Speed (1999). bab
'The Rise of Anonymous Sourcing", ketika membahas pemakalan sumber anonim
pada kasus Monica Lewinsky - dengan Presiden AS, Bill Clinton. Kovach dan
Rosenstiel mensyaratkan tujuh kriteria sumber anonim. Seseorang bisa diberi
status anonim bila ia memenuhi ketujuh syarat sebagai berikut:

1. Sumber tersebut berada pada lingkaran pertama "peristiwa berita" yang
kita laporkan. Arlinya, dia menyaksikan sendiri, atau terlibat langsung.
dalam peristiwa tersebut. Dia bisa merupakan pelaku, korban atau saksi
mata, tapi dia bukanlah orang yang mendengar dari orang lain. Dia bukan
pihak ketiga yang melakukan analisis terhadap peristiwa itu. Dia bukan
berada pada lingkaran kedua, ketiga, dan seterusnya.

2. Keselamatan sumber tersebut terancam bila identitasnya kita buka,
dimana unsur "keselamatan" itu secara masuk akal bisa diterima akal

sehat audiens kita. Artinya, entah nyawanya yang benar-benar terancam
atau nyawa anggota keluarga langsungnya yang terancam (anak, istri,
suami, orang tua, saudara kandung). Kalau sekadar "hubungan sosial"
yang terancam, misalnya perlemanan, maka ia tidak termasuk faktor
"keselamatan." Kalau sekadar "kelangsungan pekerjaan" yang terancam,
masih harus diperdebatkan lag), apakah benar dia akan kehilangan
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pekerjaan, dan apakah dia akan sulit mendapat pekerjaan baru?
3. Motivasi sumber anonim memberikan informasi murni untuk kepentingan

publik. Kita harus mengukur apa motivasi si sumber memberikan
informasi. Banyak kasus dimana si sumber memberikan informasi dan
minta status anonim untuk menghantam lawan atau orang yang tak
disukainya. Banyak juga kasus di mana informasi anonim diberikan karena
hal itu menguntungkan si sumber tapi ia mau sembunyi tangan. Saya
kenal beberapa jenderal dan pejabat Indonesia yang suka member!
informasi tapi tak mau disebutkan namanya. Berhati-hatilah! Lebih baik
Anda menghindar dari acara makan malam dengan si pejabat ini.

4. Integritas sumber harus Anda perhatikan. Orang yang sering mengarang
cerita atau terbukti pernah berbohong atau pernah menyalahgunakan
status sumber anonim, tentu saja, jangan diberi kesempatan jadi sumber
anonim Anda lagi. Periksalah integritas sumber Anda. Biasanya makin
tinggi jabatan seseorang, makin sulit mempertahankan integritas dirinya,
sehingga Anda harus makin hati-hati dengan status anonim. Saya praktis
punya satu daftar hitam para pejabat atau mantan pejabat Indonesia yang
tak boleh kita beri status anonim.

5. Harus seizin atasan Anda. Pemberian sumber anonim harus dilakukan
dengan sepengetahuan dan seizin atasan Anda. Bagaimana pun juga.
editor Anda yang harus bertanggungjawab kalau ada gugatan terhadap
kinerja jurnalistik kita. Ini prinsip dalam pekerjaan jurnalisme. Editor punya
hak veto terhadap suatu berita tapi si editor pula yang harus masuk penjara
atau membayar denda bila kalah di pengadilan. Lebih baik kita berdebat
duluan ketimbang ribut belakangan gara-gara suatu berita anonim digugat
orang.

6. Ingat aturan Ben Bradlee. Bradlee adalah redaktur eksekutif harian
Washington Post zaman skandal Watergate. Bradlee pernah
mengeluarkan sebuah aturan yang terkenal tentang pemakaian sumber
anonim. Dia hanya mau meloloskan sebuah keterangan anonim kalau
sumbernya minimal dua orang. Dalam film All the President's Men, Anda
akan mengenali adegan di mana Bradlee minta reporter Bob Woodward
agar sumber anonimnya ditambah - untuk melakukan verifikasi terhadap
Informasi yang sama.

7. Bill Kovach sendiri menambahkan satu syarat lagi. Kita harus membuat
sangat jelas dengan calon sumber anonim kita bahwa perjanjian
anonimitas akan batal dan nama mereka akan kita buka ke hadapan
publik, bila kelak terbukti si sumber berbohong atau sengaja
menyesatkan kita dengan informasinya. Ini perjanjian yang berat karena
konsekuensinya bermacam-macam tapi kita harus menjelaskan pada
sumber persyaratan ini.

215



JURNALISME KONTEMPORER

Kasus Tempo

Ketika Pengadilan Jakarta Pusat menjatuhkan vonis hukuman kepada Tempo
(16/9/04), atas kasus pencemaran nama baik Tomy Winata, terjadi silang-
pendapat.

Di pengadilan, pihak Tomy Winata tetap kencang menuntut. Di kalangan
pers, berbagai pihak menyoal keabsahaan sumber anonim dan dokumen yang
dijadlkan dasar pelaporan Tempo.

Hal ini bermula dari pelaporan majalah Tempo berjudul "Ada Tomy di
Tenabang" (edisi 3-9 Maret 2003). Dalam pelaporan tersebut. Tempo mengangkat
kasus kebakaran diPasarTanah Abang. Pemberitaan Tempoberbedadengan
pemberitaan pada umumnya. Di laporannya, Tempomenyebut adaTomy Winata
tersangkut di belakang peristiwa kebakaran.

Berita ini mengutip sebuah sumber anonim yang mengatakan proposal
Tomy Winata untuk melakukan renovasi Pasar Tanah Abang. Dokumen
proposalnya sendiri tidak diberikan. Wartawan Tempo yang melihat langsung
dokumen tersebut tidak diberi kewenangan untuk memfotokopi. Namun, hanya
diberi jatah untuk mencatat, dan melihatnya dengan seksama.

Dari Sana, berita dibuat. Bila melihat dari isi pelaporannya, berbagai pihak
yang terkait dengan dokumen proposal renovasi diwawancara. Tomy sendiri
diangkat.

Setelah kasus ini meledak, dari serangan mendadak ke kantor redaksi
Tempo, sampai gugat-menggugat di pengadilan, ditambah berbagai diskusi di
berbagai ruang publik, dan terakhir iaiah keputusan pengadilan: keramaian pun
terpicu. Keramaian mendiskusikan keabsahan pemberitaan Tempo. Keramaian
menyoalkan TempovsTomy.

Bagaimana tujuh syarat sumber anonim ini di dalam kasus Tempo.
"Pada dasarnya, media massa (memang) harus memperlakukan sumber

anonim dengan sangat hati-hati dan memakainya seminimal mungkin," menurut
Farid Gaban'°, seorang wartawan yang cukup serius mendiskusikan berbagai
soaljurnalistik, dalam mailing list. "Semua wartawan... harus menyimak dengan
baik paparan lentang "tujuh syarat sumber anonim' (itu)". Namun, dalam kasus
laporan Tempo "Ada Tomy diTenabang?", menurutnya. Tempo telah secara justified
menggunakan sumber anonim. Blla memakal tujuh syarat sumber anonim, Gaban
menilai, "kecuali syarat ke-6 (Aturan Ben Bradlee) dan mungkin syarat ke-7
(Aturan Bill Kovaoh), semua syarat terpenuhl bagiTempo untuk memakal sumber
anonim dalam berita tentang kebakaran Pasar Tanah Abang yang belakangan
berbuntul panjang itu."

Menurut Farid Gaban, Tempo telah cukup justified6a\am menggunakan
sumber anonim. Syarat pertama telah terpenuhl karena sumber anonim Tempo
iaIah konsultan renovasi pasar. Syarat kedua juga terpenuhi, khususnya bila
melihat brutalnya penyerangan orang-orang yang ingin membela Tomy Winata
ke kantor redaksi Tempo. "Melihat begitu brutalnya reaksi kubu Tomy Winata
dalam menanggapi berita itu," menurut Farid Gaban, "saya kira kita bisa
membayangkan apa yang akan terjadi pada "sang konsultan'". Dengan demikian.
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ada keabsahan Tempo untuk melindungi sumber anonimnya. Syarat ketiga,
terpenuhi karena niat membela kepentingan publik tercakup di daiam laporan
Tempo, hal ini terkait dengan berbagai kerugian yang harus diderita para para
pedagang Tanah Abang.

"Syarat ke-4, saya tidak tahu persis". kata Farid. "Ini merupakan wilayah
yang sama sekali menjadi/udgmentdari wartawan dan redaktur Tempo. Kecuali
bisa dibuktlkan sebaliknya. bahwa sumber tersebut suka berbohong".

Mengukur integritas sumber anonim memang sangat sulit bagi kita. Namun,
dari pemberitaan remposelama ini, Majalah Berita Tempotermasuk media yang
memiliki integritas jumalisme yang cukup representatif. Demikian pula dengan
wartawannya, Ahmad Taufik, yang melaporkan pemberitaan tersebut. JadI,
keintegritasan narasumber dapat diukur dari integritas Tempo dan wartawannya
selama ini daiam melakukan pekerjaan jurnalistlk.

Syarat selanjutnya, iaiah syarat kelima. Tempotelah memenuhi persyaratan
ini. "Baik reporter maupun redaktur mengetahui adanya deal untuk melindungi
kerahaslaan sumber." Secara redaksional, antara wartawan dengan redaktur telah

-'.^1 bersepakat untuk melindungi kerahasiaan sumber.
"Kecuali syarat ke-6 (Aturan Ben Bradlee) dan mungkin syarat ke-7 {Aturan

Bill Kovach),"nilai Farid Gaban, "semua syarat terpenuhi bagi Tempo untuk
memakai sumber anonim daiam berita tentang kebakaran Pasar Tanah Abang."

Daiam beberapa kali perbincangan. wartawan Tempo Ahmad Taufik'^
menerangkan bahwa ia memang telah memverifikasi cukup tajam beberapa
narasumbernya. Taufik melakukan beberapa pengecekan ke beberapa sumber
anonim. Karena itulah, di daiam laporannya, ia mengkalirifikasikannya kemball
kepada beberapa narasumber lain, yang berwenang dan kompeten (bukan
sebagai sumber anonim) dan menolak keterkaitan Tomy Winata di daiam peristiwa
tersebut, serta melaporkannya.

Akan halnya, syarat ketujuh. hal ini pun kembali berpulang pada integritas
Tempo sebagai sebuah media berita yang harus tetap mewaspadai kemungklnan
terjadinya atau terbuktikannya narasumber yang sengaja berbohong atau
menyesatkan publik. Bila ini terjadi, Tempo wajib memberitahukan kepada
masyarakat bahwa pemberitaannya telah menyesatkan masyarakat.

Isu ini tentu saja terlepas sama sekali dari isu apakah informasi sumber
tersebut akurat atau tidak," jelas Gaban. Pemakaian sumber anonim dan akurasi
berita adalah dua hal yang berbeda. Wartawan/media tetap bisa digugat ke
pengadilan dan kalah jika sumber-sumbernya pun tidak anonim. "Daiam kasus
ini. saya justru hormat kepada Tempo yang telah mengambil risiko dengan tetap
menyembunyikan kerahasiaan sumber anonim tersebut. yang merupakan bagian
dari etik jurnalistik. Tempo tidak mau mengambil jalan mudah. misalnya, dengan
memberitahu sumber beritanya ketika kaki tangan Tomy pertama kali datang."

Bagi Gaban, kasus Tempo di pengadilan sebenarnya memfokus pada
perkara mempertahankan kerahasiaan sumber.

Daiam delik pers, mempertahankan etik jurnalistik tidak selalu berarti
menang secara hukum di pengadilan. Jika Tomy Winata keberatan dengan
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berita Tempo ilu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menggugat
Tempo untuk membuka sumber beritanya. Dalam hal ini, Tempo bisa
memenuhi permintaan pengadilan itu atau lidak. Jika ingin mempertahankan
etik, Tempo tentu saja tidak mau memenuhi permintaan pengadiian itu.
Konsekuensinya, Tempo bisa kalah di pengadiian berikutnya, atau
wartawannya dipenjarakan.

Tapi, bukankah menjunjung etik iebih tinggi niiainya dari soal kaiah-
menang di pengadiian? Bukankah persoaian sebenarnya sesimpei seperti
itu?

Dokumen

Jurnalisme mewajibkan fakta sebagai dasar pelaporan. Meialui fakta, jurnalisme
mendapatkan kepercayaan masyarakat. Berbagai fakta itu bisa hadir meialui
orang-orang yang teriibat di dalam sebuah peristiwa, data-data tuiisan atau
statistik, atau dokumen-dokumen yang dikeiuarkan pihak-pihak atau instansi.
Proposal merupakan data panting bagi sebuah pelaporan berita yang hendak
mengungkap keberadaan atau kelangsungan sebuah kegiatan proyek. Dalam
kasus renovasi Pasar Tanah Abang, misalnya, proposal itu juga merupakan
alat penting bagi verifikasi wartawan di dalam mengkalkulasi peristiwa yang
hendak diberitakannya.

Tapi, keberadaan dokumen, bagi jurnalisme, memiliki konteks lertentu.
Tidak setiap peristiwa berita akan memakal dokumen sebagai sandaran
pemberilaannya. Sebuah media harian akan keteteran jika harus menemukan
dokumen dalam memberltakan kejadian sehari-harlnya. Ketika sebuah media
melansir peristiwa pertemuan para pejabat kepolisian elite dengan tokoh
pemboman, di sebuah tempat, media tersebut tidak memerlukan keabsahan si
pejabat tersebut dengan pencarian dokumen surat lugas yang dikeiuarkan oleh
instansi kepolisian terkait. Faktanya iaiah wartawan melihal langsung keberadaan
si pejabat dengan tokoh pemboman. Jepretan kamera foto menjadi sarana lanjutan
dari pemberitaan. Bila tidak ada foto pun, wartawan berhak memberltakan
keberadaan peristiwa pertemuan tersebut.

Farid Gaban" menyatakan, "pembuktian atau verifikasi jurnalisme itu
bukanlah pekerjaan ilmiah." Bila seketat dunia ilmiah, maka pemberitaan forensik
dan data-data jenis ledakan yang diungkap media akan keteteran. Atmakusumah,
wartawan senior dan mantan Ketua Dewan Pers, menandaskan bahwa wartawan
tidak mungkin harus mengecek sampai demikian rinci keabsahan data-data yang
diungkap pihak-pihak yang berkompeten. Bukan hanya soal waktu deadline.
yang jadi hambatan, akan tetapi hal ini terkait dengan soal tingkatan verifikasi
data yang dikerjakan jurnalisme.

Dunia jurnalisme adalah dunia pelaporan. Kebertanggungjawabanjurnalistik
adalah pada tingkat akurasi fakta. Fakta-fakta yang terkompilasi, secara
jurnalisme, merupakan hasil observasi. Tingkat observasinya, baik lewat
wawancara dan penelusuran paper trail, merupakan upaya yang tidak serigid
dunia akademisi. Metode riset dari pekerjaan pellputan jurnalisme berbeda dengan
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Oieh karena itu, narasumber menjadi buruan media daiam mengangkat
sebuah peristiwa. Narasumber menjadi di antara salah satu sandaran faktual
media dalam menguatkan pemberitaannya.
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KOMPAS\ Sablu, 26 April 2003

Media AS DIkritik Keras

London, Jumat • LIputan perang di Irak oleh media elektronik Amerika Serikal
begitu palriolik dan begitu tidak netralnya. Hal itu mengancam kredibifitas
media elektronik AS, kata kepala media elektronik Inggris BBC hari Kamis
(24/4).

Direktur Jenderal BBC Greg Dyke dalam sebuah konferensi jurnalisme dl
London memperingatkan bahayanya melewati garis antara patriotisme dan
jurnalisme obyektif.

Dyke juga secara khusus mengkrilik Fox News Channel, yang dimiliki oleh
raja media Rupert Murdoch, dan Clear Channel Communications Ire, operator
staslun radio terbesar di AS, dengan lebih dari 1.200 stasiun rartin

"Secara pribadi, saya terkejut ketika mengetahui bahwa di AS, betapa tidak
kritisnya media elektronik selama perang ini," kata Dyke dalam sebuah pidato
dalam konferensi di Goldsmiths College, University o( London Itu.

Dia menyorot Fox News, jaringan TV berita kabel paling popular di AS selama
konfllk itu, atas "patriolismenya yang terlalu penuh semangat", dan
mengatakan hal seperti itu tidak boleh terjadi di BBC.

"BBC tidak boleh mencampuradukkan patriotisme dengan jurnalisme. Itu
terjadi di AS dan kalau ini terus berlanjut, maka hal itu akan merongrong
kredibilltas media berita elektronik AS," katanya.

Media elektronik AS diserang karena mengambll sikap seperti menyoraki
untuk memberi semangat selama konflik Irak. Contohnya, sebuah jaringan
televisi AS menyebut para serdadu AS sebagai "pahlawan" dan "pembebas"
Irak.

Dyke menyebutkan, masalahnya bermula dari perpecahan media baru-baru
ini. Tidak ada satu pun jaringan yang mempunyai kekuatan untuk menghadapi
Pemerinlah AS. Ini terutama tampak jelas sejak tanggal 11 September 2001,
julukan bagi serangan ke Gedung World Trade Center di New York.
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Dia mengatakan, imparsialitas atau ketidakberpihakan berarti memberi
berbagai pandangan, termasuk pandangan yang kritis pada pemerintah.
Dyke menolak kritikan dari Pemerintah Inggris karena BBC mempertahankan
keberadaan sebuah tim yang melaporkan langsung berita invasi dari
Baghdad.

Dyke mengatakan. "Kultur keseluruhan jurnalisme BBC adalah berdasarkan
semangat untuk pelaporan yang akurat dan tidak memihak." Menurut dia, itu
adalah satu ha! yang luput dari media AS. (REUTERS/DI)

Pusat dari stud! komunikasi massa, tulis Littlejohn^ iaiah media. Organisasi
media mendistribusikan berbagai pesan, untuk mempengaruhi dan merefleksikan
kultur masyarakat, dan mereka injeksi informasi secara simultan keluasan
audlens yang heterogen, membuat media menjadi alat dari salah satu kekuatan
Institusi kemasyarakatan.

Bentuk dan isl pengiriman pesan media dipengaruhi oleh kondisi dan
keadaan lingkungannya. Pers selalu mengambil bentuk dan warna struktur-
struktur sosial politik dl tempat la beroperasi. Siebert^ dalam Empat Teori Pers
(1986:1), menegaskan hal itu. Siebert dkk menerangkan sistem sosial politik
dimana pers beroperasi sangat mempengaruhi. Pers menjadi Instrumen
"pengawasan sosial" antar orang dan lembaga di masyarakat. Kerja pers diatur
sistem sosial politik dimana sebuah bangsa hendak mengawasl sikap dan perilaku
sampai pikiran dari tiap orang dan berbagai kelembagaan sosial yang ada,

Tiap masyarakat memitikinya. Kemampuan membentuk sistem kontrol
sosial, mengatur hubungan antar individu dan antar lembaga serta melindungi
kepentingan dan harapan masyarakat. W.J. Shepard (dalam Siebert)
menggambarkan adanya pembentukan dua sistem. Pertama, pembentukan
sistem secara "spontan dan otomat," dari kesadaran masyarakat akan hak
asasinya; serta sanksi sosial dari legalitas institusi. Kedua, iaIah sistem kontrol
sosial yang berbentuk "pemerintahan dalam arti luas": pemerintah menjadi
lembaga pengontrol kegiatan kemasyarakatan di segala dimensi sosialnya.

Pers, seperti bentuk komunikasi massa lain, terorganisasi oleh masyarakat.
Maka itu, tiap kegiatan kontrol sosial pers tergantung pada kebijakan dasar
kemasyarakatan yang membentuknya. Siebert menyebut beberapa faktor yang
mendasari keberadaan pers di setiap masyarakat. la menyebut ketergantungan
pers "asumsi"tiap masyarakat mengkonsep ihwal "manusia", "masyarakat dan
negara", "hubungan manusia dengan negara", "filsafat dasar, pengetahuan, dan
kebenaran".

Dari sana, Siebert mengemukakan empat teori dasar tentang sistem pers:
Teori Otorltarlan, Libertarian, Komunis-Soviet, dan Tanggung Jawab
Sosial. Dua teori terakhir merupakan pengembangan dan modifikasi dari dua
yang pertama. Teori Komunis Soviet pengembangan dari Teori Otoritarian, dan
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Teori Tanggung Jawab Sosial modifikasi dari Teori Libertarian. 'Tap! karena orang
Soviet menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan otoritarianisme yang lebih
tuadarinya, dan sesuatu yang penting untukdunia, serta karena Teori Tanggung
Jawab Sosial merupakan jalan yang ditempuh pars Amerika, maka Kami pikir
perlu... empat teori, dengan meiihat perbedaan hubungan antara keempatnya,"
tuiis Siebert.

Keempat teori ini memang lahir di saat Perang Dingin (AS vs US) masih
menguasai percaturan politikinternasional. Buku Siebert, Four Thoories of The
Press, mendapat penghargaan Research Award pada tahun 1956 dari Kappa
Tau Alpha, keiompok masyarakat jurnalistik di AS.

Namun poia pikirannya masih dipakai sampai tahun-tahun sesudahnya.
Pada 1989, Denis McQuaii'' pengamat komunikasi massa dengan pendekatan
'media', masih mengutipnya. Namun, pada Denis, ditemukan uiasan yang
menambahkan perkembangan sistem pers secara teori dan praktik (1989:109-
122)

McQuaii menerangkan bahwa sistem pers internasionai terbentuk: oieh
sejarah perkembangan liap media massa di dalam masyarakatnya sendiri,
gagasan tentang institusi mediasi (penghubung masyarakat dengan peristiwa
dunia, penghubung penguasa dengan masyarakat, serta keperluan media
mengembangkan sistem sosial masyarakat industri/ informasi). Seiain itu,
berkaitan dengan: konvensi (kebiasaan) dan asumsi, serta ideologi, peraturan,
hukum, dan konstitusi.

Sejarah perkembangan media di tiap masyarakat memoia bentuk hubungan
antara media dengan masyarakat. Sebagai institusi, media berkembang di
bersamaan perkembangan masyarakat mengatur berbagai kegiatan {convention)
institusi sosial lainnya. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana isi media, di tiap
masyarakat, memuncuikan sajian kepentingan dan kebuluhan masyarakatnya.
"IVledla mendapat tekanan dari kekuatan sosial-politik setempat dan tuntutan
untuk memenuhi harapan khalayaknya. Media mencerminkan, menyajikan, dan
kadang berperan aktif untuk memenuhi kepentingan nasional dari para aktor dan
dan institusi lain yang lebih kuat".

Penjelasan selanjutnya iaiah pendekatan yang memoia hubungan media
dengan masyarakat berdasar "institusi mediasi". Mai ini tercipta dari dasar plkiran
tentang fungsi media sebagai penyaiur"arus informasi yang berkesinambungan".
Media menjadi penyalur informasi masyarakat dengan berbagai peristiwa dunia,
serta hubungan Informasi masyarakat dengan penguasa. Seiain itu, media
sebagai sarana menginformasikan perkembangan kemajuan masyarakat-Industri-
modern yang merefieksikan fungsi edukasi atau guide's (pembimbing) dari
pemberitaan jurnalistik.

6 Jenis Sistem Pers

Meiihat perkembangan pers, sesudah Siebert mengoleksi empat teori, McQuail
menambah dua klasifikasi lain: Teori Media Pembangunan dan Teori Media
Demokratik Partisipan. Kedua teori tambahan ini. menurutnya, telah berkembang
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dan diterima di banyak diskusi ilmiah serta di dalam praktik kenyataan
masyarakat. Hal ini berkaitan dengan seringnya ditemukan di dalam kenyataan
bahwa keempat teori Slebert hanya "cocok dipakai untuk mengkiasifikasl sistem
media nasional". Karena: "Suatu sistem media seringkaii menerapkan prinsip
filsafat lain... bahkan sering pula menerapkannya secara tidak konsisten." Maka
diperlukan dua teori tambahan yang telah jadi "pembahasan teori pers dari
memberikan beberapa prinsip bermanfaat bagi kebijakan dan keglatan media
dewasa ini".

Berikut ini adalah berbagai hal yang menjadi ciri dan unsur dari tiap sistem
pers bekerja.

Teori Otoriter

Teori ini mengldentifikasi beberapa ciri. Pertama. mengatur tentang kapan dan
di mana pers dimulai keberadaannya di masyarakat. Sistem polltik monarki
yang melatarbelakanginya, membawahi pers sebagai baglan dari alat kekuasaan
dan kepentingan kelas penguasa. Perangkat pengaturan pers memposisikan
tunduknya pers pada kepentingan sistem kekuasaan pemerintahan dan negara.
Pers, secara sengaja dan langsung, digunakan untuk menjadi wahana kekuasaan
negara.

Teori Ini tidak memberi kebebasan "y^ng sesungguhnya" kepada wartawan.
Tlap pelaku pers harus tunduk pada wewenang pemerintah. Blla tidak mau,
paksaan pun diberlakukan. Sensor dan hukuman diberlakukan. Terutama, yang
menyangkut pada pelaksanaan "pedoman" politis atau Ideologis. Pengaturannya
tercermin lewat: peraturan perundang-undangan, pengendallan keglatan pers
secara langsung oleh pemerintah, kode etik, pajak, dan sanksi ekonomi,
pengendallan infomasi dari media 'asing', akses pemerintah mengatur staf
redaksl.

Sistem pers ini berlaku dl kawasan masyarakat prademokratis, berclrl
kediktatoran dan pengontrolan kekuasaan. Masyarakat di bawah pendudukan
militer atau kendali "undang-undang keadaan darurat" menghidupl sistem pers
ini. Pada beberapa kasus, pengendallan otoritarianisme terpilah-pllah pada jenis
media jurnalistik tertentu, misalnya, teater, film, slaran radio, sementara koran
dan buku tidak. Aturan perizinan diberlakukan pada jenIs media yang hendak
dikendallkan. Teori ini membenarkan penguasaan media oleh yang berkuasa di
masyarakat secara sah atau tidak.

Secara prinsipal, ciri-cirl teori Ini terlihat sebagai berikut;

• Media tidak melakukan hal-ha! yang dl luar kewenangannya yang
dapat merusak iegitimasi kewenangan kekuasaan pemerintahan

• Media selamanya (akhlrnya) tunduk pada penguasa

• Media seyogyanya menghindari perbuatan yang menentang tata
niiai moral dan politik atau dominasi mayorltas

• Penyensoran dibenarkan untuk menjaga berbagai prinsip Ini
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Kecaman yang tidak diterima penguasa, penyimpangan dari
policy resmi. atau kegiatan pers yang menentang kode moral;
dianggap sebagai perbuatan pidana

Wartawan atau pelaku media massa tidak memiliki kebebasan

di organisasi medianya

Teori Pers Bebas

Pemunculan pers cetak, dari pengendalian kekuasaan (monarki) di abad ke-17,
merupakan sumber kelatiiran teori ini. Kini. teori ini menjadi dasar pikiran
keberadaan pers di sistem demokrasi liberal. Faklor sejarah, potensi, dan nilal
pikirannya: mendorong banyak pengamat mengutip teori ini. Termasuk, berbagai
negara yang hendak menyatakan asas dan legalitas pengaturan pers sebagai
sarana penyalur hak asasi.

Teori ini menyatakan tiap orang memiliki hak untuk menyatakan hal-hal
yang disukainya: hak untuk kebebasan berpikir, mengungkapkan, serta bergabung
dan berserikat. Di sinilah teori ini terkait dengan Ideologi demokrasi liberal. "Yaitu,
keyaklnan akan keunggulan individu, akal sehat, kebenaran dan kemajuan, dan
kedaulatan rakyat," nilai McQualP.

Beberapa pengamat pers menilai teori ini berkaitan dengan ciri-ciri sebagai
berikut. Upaya perlawanan terhadap segala bentuk kolonialisme, berkaitan dengan
sejarah perjuangan rakyat Amerika membebaskan diri dari koloni inggris (Britania).
Sarana menyalurkan perbedaan pendapat. Argumentasi menyatakan kebebasan
beragama. Penyangga melawan setiap kekuasaan yang sewenang-wenang.
Pendorong upaya menegakkan kebenaran. Dasar logika dan unsur penting
melangsungkan perdagangan bebas. Dasar pemikiran yang sudah seharusnya
ada di tiap masyarakat.

Tema sentral. yang selalu diungkapkan, iaiah penyampaian pendapat secara
bebas dan terbuka merupakan sarana mencapai kebenaran dan mengetahui
kesalahan.

Pers bebas menjadi komponen penting bagi pembentukan masyarakat
bebas dan rasional. Pengendalian pers dinilai hanya menimbulkan
ketidakrasionalan dan ketertutupan. Amandemen Pertama Konstitusi Amerika
memberi spesifikasi pemikiran teori ini: yang menyatakan, "Kongres tidak boleh
membuat undang-undang... yang membatasi kebebasan berbicara atau pers".

Namun, dalam praktik. kebebasan itu tidak mutlak dianut. 'Tidak ada negara
benar-benar menolerir kebebasan pers yang bisa mendampak pada perpecahan
negara, membiarkan krilik terhadap pemerintah sengaja dibuka bebas agar jadi
arah kepemimpinan negara," kata de Sola Pool (1973). Karena itu, biasanya
masyarakat penganut kebebasan pers hanya membebaskan pers dari "sensor
pendahuluan". Tapi, mengatur kebebasan pers ke dalam perundang-undangan
yang melindungi hak dan tuntulan masyarakat dari pelanggaran aktlfitas pers.
Pers harus tunduk pada hak pnVacy individu, kelompok, kaum minoritas (pada
reputasi, pemilikan material, kemerdekaan pribadi, dan moralitas), keamanan,
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dan kewibawaan negara.
Teori ini berhubungan dengan padangan "pasar bebas". Kebebasan pers

disamakan dengan pemilikan media secara privat dan bebas dari campur tangan
pihak manapun: untuk berkompetisi ke "pasar", menjual dan membeli "informasi
(gagasan)".

Daiam praktiknya. teori ini mewadahi sistem berindikasi:

Kebebasan mempublikasikan dan menolak sensor pendahuluan

Kebebasan menerbitkan dan mendistribusikan bagi tiap orang atau
kelompok, tanpa perlu izin atau lisensi

Kebebasan mengecam pemerintah, pejabat, atau parpo! (bukan
"pribadi" atau pengkhianatan dan gangguan keamanan), yang tidak
dapat dipidana

Kebebasan menolak "kewajiban" mempublikasikan segala hal
Perlindungan terhadap kebebasan mempublikasikan kebenaran dan
"kesalahan" sejauh menyangkut opini dan keyakinan

Menolak pembatasan "hukum" dalam mengumpulkan informasi
untuk kepentingan publikasi

Menolak pembatasan ekspor-impor atau pengiriman-penerimaan
informasi "dari atau ke" luar dan dalam negeri

Wartawan menuntut otonomi profesional tinggi dalam organisasi
mereka

Teori Tanggung Jawab Sosial

Komisi Kebebasan Pers {the Commission on Freedom of the Press)
memunculkan teori ini (Huctchins,1947: dalam Slebert dkk). Mereka melihat
kelemahan sistem Pers Bebas. Teknologi dan bisnis pers ternyata kurang
memberi akses orang-orang dan kelompok-kelompok tertentu di masyarakat,
hanya melipatgandakan kekuasaan kelas tertentu. Pers tak dapat memenuhi
permintaan, seperti yang diharapkan, dalam soa! kebutuhan informasi, sosial,
dan moral masyarakat.

Yang dimaksud pertanggungjawaban sosial teori ini tertuju pada "berbagai
bentuk prosedur demokratis" yang harus diikuti pers. Jadi, teori ini meminta
"kebebasan" pers dibatasi dengan faktor "kewajiban" terhadap masyarakat.
Kewajiban pers memenuhi tuntutan nilai demokrasi: sebagai penyalur informasi,
sarana penyampai berbagai pandangan yang berbeda, batas-batas kemandirlan
yang diperiukan, konsistensi pelaksanaan fungsi-fungsi jurnalistik (seperti edukasi,
pengetahuan, pembimbing, dan sebagainya), serta ukuran standaryang harus
menjadi pedoman pers.

McQuail menunjuk tiga prinsip yang berbeda hendak dikorelasikan:
kebebasan dan pilihan individual, kebebasan media, dan kewajiban media terhadap
masyarakat. Untuk itu, teori ini meminta kenetralan dan keseimbangan pers
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terhadap pemerintah dan terhadap soal-soal kontroversial masyarakat. Selain
itu, masyarakat diberi hak untuk mengoreksi kesalahan pers. Proiesionalisme
jurnalisme diminta membawa ukuran "keseimbangan dan kenetralan" dalam
pemberitaan.

Pemerintah hadir membatasi keglatan pers. Intervensi hukum dan anggaran
dilakukan untuk mencapai tujuan sosial yang positif alau dampak dan
kecenderungan dari tekanan "pasar". Pembatasan itu diantaranya berbentuk:
kode etik jurnalistik, aturan ikian dan antimonopoli, pembentukan dewan pers,
pengawasan komisi pengkajian dan parlementer, serta pengaluran subsidi
terhadap pers (Smith, 1977; dalam Siebert, dkk).

Beberapa faktor dapat diringkas sebagai berikut;

* Media menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada
masyarakatnya

*  Penetapan bentuk kewajiban berdasar standar profesi
tentang informasi, kebenaran, ketepatan, obyektifitas, dan
keseimbangan

*  Pelaksanaan kewajiban tersebut berdasar kerangka hukum dan
kelembagaan yang ada

' Penegasan pers untuk menghindari kejahatan, kerusakan
atau ketidaktertiban umum atau penghinaan etnik dan
agama dari kalangan minoritas

*  Pers harus memiliki sifat pluralis sesuai perbedaan di
masyarakat, melalui upaya memberi kesamaan peluang
untuk mengungkapkan sudut pandang dan hakjawab
pada tiap warga atau kelompok di masyarakat

* Masyarakat dan publik mengharapkan kerja dan produk
pers dibatasi ukuran standar profesi, maka itu upaya
intervensi, demi kepentingan umum, dibenarkan

*  Profesionalisme wartawan dan media bertanggung jawab
terhadap masyarakat. "majikan", dan "pasar"

Teori Media Soviet

Teori ini berlaku di sistem pers Rusia, sangat berkembang di fase sebelum
"perestroika"dan "glasnost". Setelah Revolusitahun 1917, dilengkapi pemikiran
Marx dan Engels ditambah kaidah yang diterapkan Lenin, sistem pers dari teori
terbentuk. Perkembangannya telah membentuk kelembagaan dan kerangka
ilmiah untuk melaksanakan teori "bagi keperluan praktik, pelatihan, penelitian
media, dan model di kawasan negara-negara Uni Soviet,

Ada beberapa hal yang bisa disimak dari teori ini. Pertama, pers dikendalikan
oleh kelas pekerja (Partai Komunis) sebagai lapisan yang memegang kekuasaan
di masyarakat sosialis. Kedua, pers tidak boleh melakukan pemberitaan yang
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mengakibatkan konflik politik karena acuan masyarakat sosialis yang hendak
menghindari "konflik kelas" di masyarakat kapitalis. Ketlga, pers diwajibkan untuk
terlibat penuh dengan pembentukan masyarakat dan gerakan komunisme dengan
melaksanakan fungsi sosialisasi. pengendalian soslal secara informal, serta
rencana mobilisasi soslal dan ekonomi. Keempat, pers mengikuti orientasi
objectivity histories dari Marxisme dalam pemberitaannya sehingga wartawan
tidak boleh memakal penafsiran prlbadi dan menyimpang dari perangkat nilai
berita yang telah ditetapkan. Kelima, pers dikendalikan organ negara dan
instrumen politik pemerlntahan lainnya {McQuaill: 118).

Masyarakat mengontrol pers di antaranya melalul penelitian, partisipasi
khalayak yang dilembagakan, dengan menanggapi surat pembaca dan
memperhatikan tuntutan publik. Oleh karena itu, pers yang melakukan
pengecaman terhadap negara dikenakan sensor dan hukuman.

Walau berasal dari teori otokratis, teori Soviet memlliki perbedaan. Pada
otokratis: pers tidak langsung dikuasai oleh negara atau menjadi instrumen
negara, pers masih melayani dan bertanggung jawab kepada khalayak pembaca
mereka, pers tidak langsung bersifat monolitik (walau tetap dibatasi dan tidak
bebas diterbitkan secara leluasa), pers masih menyalurkan keanekaragaman
kepentingan khalayak.

Sedang, pada teori Media Soviet;

*  Pers melayani kepentingan dari (dan dikendalikan) kelas pekerja
*  Pers tidak boleh dimiliki secara "pribadt"

*  Pers melakukan fungsi positif bagi negara melalui "sosialisasi
norma yang dibuatkan kebijakannya, pendidikan, informasi,

motivasi, mobilisasi"

*  Pers harus tanggap terhadap keinginan dan kebutuhan publik
kelas pekerja

* Masyarakat berhak menyensor dan menindak secara hukum
untuk mencegah serta memberi hukuman bila melakukan

publikasi antimasyarakat

*  Pers harus menyajikan pandangan yang lengkap dan obyektif
tentang masyarakat dan dunia di batas prinsip Marxisme-Leninisme

* Orientasi wartawan mesti tertuju untuk "kepentingan terbaik
masyarakat (kelas pekerja)"

* Media harus menjadi pendukung gerakan progresif (partai)" ke
dalam dan ke luar" negeri

McQuail® menambahkan dua teori sistem pers:

Teori Media Pembangunan
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Teori ini banyakdipraktikkan di negara-negara (sedang) berkembang. Perbedaan
kondisi ekonomi dan politik, serta keadaan yang berubah-ubah, mempengaruhi
ketidaksamaan tiap negara dalam menerapkan teori ini. Namun, semuanya
mengacu pada bentuk pengembangan sistem komunikasi massayang berlaku
di Dunia Ketiga. Laporan Komisi Internasionai UNESCO, tentang studi Masalah
Komunikasi, banyak dipakai sebagai acuan (McBride dkk, 1980; dalam McQuail).

Teori ini berkembang dari amatan bahwa di banyak negara berkembang
terdapat adanya fakla yang membatasi aplikasi keempat teori pers sebelumnya.
Indikasinya, pertama, lerlihat pada tidak diberdayakannya perangkat-perangkat
sistem komunikasi massa, seperti: infrastruktur komunikasi, profesionalisme,
sumber daya produksi dan budaya, dan penerimaan khalayak yang semestinya.
Kedua, ketergantungan pada teknologi, keterampilan, dan budaya. Ketiga,
pemberlakuan orientasi pembangunan ekonomi, politik dan sosial menjadi acuan
nasional pada semua kelembagaan masyarakat, termasuk pers. Keempat,
penyatuan antar negara berkembang, karena kesamaan identitas dan
kepenlingan, dalam konstelasi politik internasionai.

Oleh karena itu, disimpulkan adanya "penyimpangan" perangkat orientasi
dan normatif daripada negara-negara kapitalis dan komunis. Beberapa prinsip
keempat teori sebelumnya dipakai sebagai acuan. Negara berkembang
menunjukkan sistem persnya pada pengaturan kelembagaan. dengan menekankan
kemampuan komersial pers untuk mendorong pembangunan—atau pers dijadikan
aiat kampanye perubahan ekonomi masyarakat ke model industri. Sistem pers
pembangunan menoiak ketergantungan dan dominasi asing serta paham otokratis.
Lewat pembangunan, hendakdiciptakan otonomidan kebudayaan nasional tertentu,
dengan model komunikasi partisipatif. Kegiatan nation bt/Mngdikerjakan pers.
Untuk itu, kebebasan pers diarahkan pada tujuan tersebut: tujuan kolektif lebih
ditekankan daripada kebebasan individu. Namun, dengan letap mengakui "hak
untuk berkomunikasi", dari Deklarasi Universal Hak-hak Manusia (pasal 17):

"Seliap orang memiliki hak mengeluarkan pendapat; hak ini mencakup
kebebasan menganut pendapat tanpa gangguan dan kebebasan mencari,
menerima dan menyampaikan intormasi dan pendapat melalul media mana
pun tanpa mempersoalkan batas negara".

Secara ringkas, McQuail memberikan indikasi teori ini untuk dipraktikkan,
sebagai berikut:

* Media menjadi penerima dan pelaksana tugas pembangunan
yang ditetapkan secara nasional

• Kebebasan media dibatasi: (a) prioritas ekonomi, dan (b) kebutuhan
pembangunan masyarakat

" Media memprioritaskan isinya pada kebudayaan dan bahasa
nasional

' Memprioritaskan berita dan intormasi bagi negara sedang
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berkembang lain yang se-geografis. kebudayaan. atau politik
* Wartawan dan karyawan media memiliki tanggung jawab dan

kebebasan untuk/dalam tugas mengumpulkan dan menyebarluaskan
InformasI

• Atas dasar kepentingan pembangunan, negara memiliki hak
campur tangan dalam, atau membatasi, pengoperasian media
serta penyensoran, subsidi dan pengendalian langsung

Teori Media Demokratik-Partislpan
Teorl ini belum terumuskan secara jelas. Ini karena teori ini belum mengalami
proses Internalisasi ke dalam lembaga media. Dan, pada beberapa baglan teori
ini, mereduplikasi sebagian teori sistem pers lain. Teorl Ini merupakan reaksi
dan hendak menutupi kelemahan berbagai teori sebelumnya, serta dipraktikkan
di berbagai masyarakat. Oleh karena Itu, kemandirlan teori ini masih jadi soal.
Tapi, perlu diidentifikasi.

Pemakai teori ini umumnya masyarakat liberal yang coba menerapkan
beberapa unsur teori Media Pembangunan. Mereka menginginkan kepentingan
"masyarakat" lebih jadi "basis" orientasi, juga pada pelaksanaan arah komunikasi
horisontal (bukan vertikal). Teori ini hendak menjawab dampak negatif dari
komersialisasi dan pemonopolian pers, serta sentralisasi dan birokrasi lembaga
siaran publik: dengan mengacu pada prinsipdan norma tanggung jawab sosial.

Sistem pers hendak dikembalikan ke cita-cita pers, untuk membantu
perbaikan sosial dan perubahan demokrasi di masyarakat, yang dimulai oleh
"revolusi ekonomi dan politik abad ke-19". Tapi, tak begitu terjadi, karena adanya
kecenderungan organlsasi pers yang bersifat paternalistik, elitis, monolitik, tertalu
diprofesionalkan, dan kemapanan kelas sosial tertentu. Teori Pers Bebas
melahirkan subversif terhadap "pasar", pers mendominasi kelembagaan lain di
masyarakat. Teori Tanggung Jawab Sosial terlalu mementingkan birokrasi
pemerintahan serta media dan profesi pers kurang melayani masyarakat: realitas
masyarakat sehari-hari tak terlayani.

Titik sentral teori Demokratik-Partisipan tertuju pada pemenuhan kebutuhan,
kepentingan dan aspirasi "penerima" dari masyarakat politik. Teori hendak lebih
menampung hak atas informasi yang relevan, hak jawab, hak berinteraksi
kelompok kecil dan kepentingan sub budaya masyarakat lewat pers. Juga, hendak
menolak keseragaman pers, sentralisasi, mahal, sangat diprofesionalkan, dan
dikendalikan pemerintah. Dan. lebih memilih pada keseragaman, skala kecil,
lokalitas, interaktif, dilembagakan, pertukaran pesan penerima-pengirim,
hubungan horisontal di semua tingkatan masyarakat. Karena Itulah, teori ini
mencampur beberapa unsur teoritik liberatarianisme, utoplsme, sosialisme,
egelitarianisme, dan lokalisme. Prakarsa masyarakat diharapkan lebih
mengendalikan pers ketimbang pemiliknya.

Beberapa ciri pelaksanaan teori ini terlihat sebagai berikut:
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Individu dan kelompok minoritas memiliki hak memanfaatkan
media (hak berkomunikasi) dan hak dilayani media berdasarkan
kebutuhan yang mereka tentukan sendiri

Organisasi dan isi media tidak tunduk pada pengendalian sentralisasi
politik atau birokrasi negara

Media ada karena audiensnya, bukan untuk organisasi media,
para pakar, atau peianggan
Kelompok, organisasi, dan masyarakat iokai dapat memiiiki
media sendiri

Bentuk media berskala kecii, interaktif, dan partisipatif iebih baik
ketimbang media berskala besar, satu arah, dan diprofesionaikan
Kebutuhan berhubungan dengan media massa tidak hanya
tersaiur meiaiui tuntutan individu konsumen, tidak juga meiaiui
negara dan berbagai iembaga utamanya
Komunikasi menjadi hai terlaiu penting "untuk diabaikan para
ahii"

Sistem Pers Indonesia

Seruan Dewan Pers

tentang

Peliputan dan Pemberitaan Aceh dalam Kebebasan Pers
No.: aa/SDPA'1/2003

Sejak pemberlakuan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam pada 19 Mei 2003, Dewan Pers mengamati bahwa teiah timbul
berbagai pembatasan terhadap upaya para wartawan dalam meliput dan
melaporkan perfstiwa serta masalah yang terjadi di Aceh. Dengan demikian,
kebebasan pers daiam keglatan peliputan dan pemberitaan tentang konflik
bersenjata serta akibal-akibatnya di Provinsi Aceh mengalami keterbatasan
dan, bahkan, hambatan. Keadaan demikian agaknya tidak terelakkan
berhubung wllayah Provinsi Aceh berada dalam kekuasaan Penguasa
Darurat Militer, walaupun Kepala Pusal Penerangan Tentara Nasional
Indonesia (TNI), iviayor Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan bahwa
"TNI tidak akan mencampuri urusan dapur media untuk menulis atau tidak
menutis berlta" (majalah berita Tempo, 1 Juni 2003). Demikian pula Panglima
KomandoOperasiTNIdiAceh, Brigadir Jenderal Bambang Darmono, membantah
bahwaTNl diAceh meiakukan penyeragaman berita (harian Media Indonesia. 4
Juni 2003).

Dewan Pers ingin mengingatkan bahwa Undang-Undang No. 23 Prp. Tahun
1959 tentang Keadaan Bahaya, memang, member! wewenang kepada
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Penguasa Darurat Militer untuk melakukan berbagai tindakan. termasuk

membatasi peliputan pemberitaan oleh pers di daerah konflik.

Akan tetapi, Dewan Pers juga ingin mengingatkan bahwa pembatasan
peliputan pemberitaan oleh pers, teblh-lebih lagi sensor dan pemberedelan,
merupakan tindakan yang tidak popular dan tidak demokratis. Selain itu,
situasi yang melatarbelakangi dikeluarkannya Undang-Undang tentang
Keadaan Bahaya itu, 44 tahun yang silam, sudah sangal berbeda dengan
keadaan sekarang. Undang-undang darurat ini dikeluarkan untuk
"mengamankan" Dekrit Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1959, yang
membubarkan Konstituante dan Parlemen serta untuk kembali ke Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945 dan menyalakan UUD Sementara 1950 tidak
berlaku. lagi.

Kurun waktu 44 tahun itu telah dilampaui dengan kelahiran Undang-Undang
No. 40 tahun 1999 tentang Pers, yang dalam Pasal 4 antara lain menyalakan
bahwa:

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan,
atau pelarangan penyiaran.

3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak
mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Demiktan pula pada kurun waktu yang sama telah lahir Amandemen
Kedua UUD 1945, yang dalam Pasal 28F menyalakan bahwa "Setiap
orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari. memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia."

Apabiia kedua undang-undang, Undang-Undang No. 23 Prp. tahun 1959
dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, diperbandingkan,
maka jelaslah bahwa terdapat sejumlah kontradiksi. Oleh karena itu, larangan
atau pembatasan bagi peliputan pemberitaan oleh pers akan menjadi
kontroversial karena fungsi dan peranan pers tidak akan dapat terlaksana
jika diberlakukan larangan atau pembatasan tersebut.

Idealisme Undang-Undang Pers pernah menghadapi ujian ketika Gubernur/
Penguasa Darurat Sipil Maluku Utara, Abdul Muhyl Effendie, mengumumkan
Maklumat No. 196/PDS-2001, tanggal 20 Maret 2001, yang memperingatkan
akan melarang peliputan pers di seluruh provinsi tersebut oleh dua stasiun
televisi nasional dan tiga surat kabar lokal. Akan tetapi, sampai akhir masa
darurat sipil di wilayah itu, gagasan pelarangan atau pembatasan peliputan
pemberitaan pers oleh kelima media massa tersebut tidak sampai
dilaksanakan berkat komunikasi yang melahirkan saling pengertian antara
Penguasa Darurat Sipil dan masyarakat pers.

Demikianlah pula yang diharapkan dalam menghadapi keadaan darurat
militer di Provinsi Aceh. Dewan Pers berharap bahwa materi Undang-Undang
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No. 23 Prp. Tahun 1959 tidak diterapkan secara kaku, mengingat pada sisi
lain telah pula lahir Undang-Undang Pers serta Rasa! 28F UUD 1945 yang
menjamin kelancaran pertukaran gagasan dan arus informasi. Dengan kata
lain. Dewan Pers mengharapkan bahwa keadaan darurat militer di Provinsi
Aceh hendaknya tidak mengancam atau mengurangi kebebasan pers serta
kebebasan berekspresl.

Pada sisi lain, Dewan Pers juga menyerukan kepada setiap institusi pers
agar peliputan pemberitaan di wilayah yang sedang bergolak Ini dilakukan
secara proporslonal dan profeslonal.

Jakarta, 16 Junl 2003

Dewan Pers

Atmakusumah Astraatmadja

Ketua

Perkembangan sistem pers Indonesia pada akhir tahun 1990-an, seusai
"reformasi" kekuasaan, merupakan kelanjutan dari pengodifikasian sistem
pemerintahan Orde Baru. Pada fase Orde Baru, secara formal legalltas kerjanya,
pers Indonesia bekerja atas dasar sistem yang menyerap berbagai teori sistem
pers

Teori Tanggung Jawab Sosial diindikasikan. Pemerintah hadir membatasi
kegiatan pers. Intervensi hukum dan anggaran dilakukan. Pembatasan itu
diantaranya berbentuk: kode etik jurnatistik, aturan ikian dan antimonopoli,
pembentukan dewan pers, pengawasan komisi pengkajian, serta pengaturan
subsidi terhadap pers.

Teori Media Pembangunan jugadipraktikkan. Hal Ituterllhat pada keharusan
pers untuk mengikuti unsur "pemberlakuan orientasi pembangunan ekonomi,
politik, dan sosial", dalam orientasi kegiatan jurnalistik, seperti kelembagaan
masyarakat lainnya. Beberapa pengamat pers menilai adanya ketidakberdayaan
perangkat-perangkat sistem komunikasi massa, seperti: infrastruktur komunikasi, ^ •
profesionaiisme, sumber daya produksi dan budaya, dan penerimaan khalayak
yang semestinya. Selain itu, ketergantungan pada teknologi, keterampilan dan
budaya yang dimiliki Pers Bebas. "Pers Pancasila adalah sistem pers yang
berlaku di Indonesia ... Pers Pancasila adalah Pers Pembangunan." tulis
JB.Wahyudi (1991, Alumni: 216-236). Ideologi Pancasila dipakai sebagai asas
sistem pers. Pers bertugas "memberikan informasi pembangunan,... memotivasi
masyarakat agar menerima Ide-ide pembangunan."

Kesadaran "baru"tampaktatkala awal tahun 1990-an kebebasan berpolitik
pers tertujupada perjuangan meminta "kepastian hukum" dilaksanakan dengan
"murni dan konsekuen". Dan tentu saja tambah berubah drastis saat gerakan
"reformasi" mahasiswa berhasil merubah tatanan kekuasaan politik yang berpusat
pada Presiden Soeharto. Kebebasan pers, sebagai satu perangkat sistem pers,
mulai diminta berlaku di area kepentingan politik pemilik, wartawan, dan pembaca.
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Sistem Pers

-  AJI {Aliansi Jurnalis Indonesia); AJI didirikan pada tanggal 7 Agustus 1997.
AJI terbentuksebagai gabungan dari beberapa organisasi yang telah berdiri
sebelum pembredelan. Mereka itu adalah Forum Wartawan Independen
(FOWl) Bandung, Surabaya Press Club (SPG), Forum Diskusi Wartawan
Yogyakatla(FDWY), dan Solidaritas Jurnalis Independen (SJI) Jakarta.
AJI mengajukan dirl untuk menjadi anggota International Federation of
Journalists (IFJ) Brussels, dan pendaftaran itu diterima secara resml pada
tanggal 16 Oktoberl994.

-  PWl Reformasi (PWI-R); PWI Reformasi dideklarasikan pada tanggal 8
Februari 1998. Himpunan Praktisi Penyiaran Indonesia (HlPPl), berpusat
di Jakarta.

-  Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWWi), berpusat di Jakarta.
-  Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRl), berpusat di Jakarta.

-  Himpunan Wartawan Muslim Indonesia (HIWAMI), berpusat di
Jakarta.

-  Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI), berpusat di Jakarta.
-  Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), berpusat di Jakarta.

-  Komite Wartawan Indonesia (KWI), berpusat di Jakarta.

-  Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI), berpusat di Surabaya.

-  Kesatuan Wartawan Demokrat Indonesia (KEWADI), berpusat di Jakarta.

-  Asosiasi Wartawan Muslim (AWAM) Indonesia, berpusat di Jakarta.

-  Ikatan Wartawan Republik Indonesia (IWARI), berpusat di Jakarta.
-  Persatuan Wartawan Foto Republik Indonesia (PWFI), berpusat di Jakarta.
-  Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI), berpusat di Jakarta.

-  Asosiasi Wartawan Ekonomi (AWE), berpusat di Jakarta.

-  Serikat PekerjaKewartawanan Indonesia, berpusat di Jakarta.
-  Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), berpusat di Jakarta.

-  Serikat Pers Reformasi Nasional (Sepernas), berpusat di Ujung Pandang.

-  Korps Wartawan Republik Indonesia (Kowri), berpusat di Medan.
-  Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI), berpusat di Medan.

-  Pewarta Foto Indonesia (PFi), berpusat di Jakarta.

-  Himpunan Insan Penuiis Wartawan Penulis Indonesia (HIPWI) berpusat
di Jakarta.

-  Serikat Penerblt Surat Kabar (SPS); SPS adalah wadah/organisasi
^iti kerjasama Lembaga Penerbitan Pers Nasional. Didirikan di Yogyakarta

tanggal 8 Juni 1946. SPS bekerja berdasarkan dua kode etik, yakni kode
■'y Etik Perusahaan Pers dan Kode Etik Periklanan Pers yang ditetapkan

oleh kongres. Pelaksanaan pengawasan Kode Etik dilakukan oleh Dewan
Kehormatan SPS. Sesuai dengan Peraturan dasarnya (Keputusan
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KongresSPS xviii, bulan Juni 1989), SPS bertujuan untuk:

-  terwujudnya masyarakat Indonesia yang cerdas, tertib, adil, makmur,
dan sejahtera secara merata berdasarkan Pancasiladan Undang-Undang
Dasar 1945;

terwujudnya kehidupan Pers Nasional sebagai pers Pancaslla, yaitu
pers yang berorientasi, bersikap, dan bertingkah laku berdasarkan nilai-
nilai Pancaslla dan Undang-Undang Dasar 1945;

-  terwujudnya Pers Nasional yang sehat, yaitu pers yang bebas dan
bertanggung jawab, mengabdi kepada persatuan dan kesatuan nusa
dan bangsa, serta memlliki watak kesetiakawanan sesama anggota.

Selain adanya UU Pers yang baru itu, sistem pers Indonesia juga kini
memlliki perangkat pengaturan tentang Kebebasan Memperoleh informasi Publik.

"Kian banyaknya negara Asia yang menaruh perhatian serius pada perlunya
memlliki Undang-Undang Kebebasan Informasi menunjukkan betapa penting
kemudahan akses bagi publik untuk memperoleh informasi — dalam upaya
membangun masyarakat yang sarat-informasi {well-infonved society) demikian
dikatakan Dewan Pers pada Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Khusus
□PR Rl untuk RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, pada tanggal
16 Juni 2003.

Berbagai negara Asia lain teiah memilikinya. Negara-negara seperti India,
Korea Selatan, Thailand, dan Jepang dan lainnya memberlakukan undang-undang
ini. Bagi Indonesia, hai ini terkait dengan dasar pemikiran tertentu. Di antaranya,
seperti dinyatakan Komisi Hukum Nasional;

Kebebasan informasi sudah tidak bisa ditawar lagi dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara di bumi Indonesia ini. Lepas dari asumsi dasar
karena kurangnya transparansi pada sistem administrasi kita dan
prasangka tertentu terhadap penyelenggara negara, sedikit demi sedikit
kita harus membangun pranata kemasyarakatan yang memadai di mana
masyarakat yang mendapat informasi dengan baik dan benar {well-
informed society) merupakan syarat baku [bagi] kemajuan masyarakat
itu sendiri.^

Selain itu terkait pula dengan amaran yang diungkapkan konstitusi
Indonesia, di Pasal 28-F (Perubahan Kedua UUD 1945), yang menjamin bahwa
"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memlliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saiuran yang tersedia."

Melalui perkembangan tersebut, rakyat Indonesia tidak iagi ditahan
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aksesnya untuk mengetahui berbagai informasi. Dengan demikian, bila toh ada
kekuasaan hendak menggunakan dalil UU Rahasia Negara terhadap berbagai
kebutuhan rakyat mengenai informasi-informasi tertentu, tidak menjadi undang-
undang yang mematikan kebebasan masyarakat dalam memperoleh informasi.
Hal dlkarenakan berbagai penyusunan berbagai UU (yang menyangkut Informasi)
dibuat berdasarkan prlnsip-prinsip negara yang bersifat demokratis, transparan,
partisipatif, serta menganut keterbukaan makslmal dan pengecualian terbatas.

Pengaturan kategorisasi sebuah informasi, sebagai informasi rahasia,
misalnya, dilakukan berdasarkan prinsip consequential harm andpublic balancing
interest tests. Bukan berdasarkan class exemption yang bersifat arbitrer dan
sepihak. Consequential harm test menyiratkan pengkategorian informasi rahasia
bisa diberlakukan hanya bila seorang pejabat publik dapat secara memuaskan
menjelaskan konsekuensi atau risiko kerugian yang muncul. Dengan begitu,
beban pembuktian dltanggung oleh pejabat publik yang melakukan pengecualian
informasi. Public balancing interest test menyiratkan pengategorian informasi
yang rahasia tidak bersifat permanen. Apabila dalam suatu kondisi bisa dibuktikan
bahwa pembukaan informasi tersebut temyata lebih menguntungkan kepentingan
publik yang lebih lues daripada sebaliknya, maka informasi tersebut harus dibuka
kepada publik.

Berdasarkan itulah, antara lain, perangkat undang-undang mengenai
Kebebasan Informasi menjadi alat masyarakat untuk mengetahui apa pun yang
dibutuhkannya. Penduduk kampung, di ujung pedusunan Indonesia, misalnya,
tidak lagi harus menunggu bertahun-tahun lamanya untuk mendapatkan informasi
—apakah pemutihan izin mendtrikan bangunan (IMB) rumah mereka dikabulkan
atau tidak. Atau, para petani hutan, balk yang berdekatan dengan pusat
pemerintahan maupun yang jauh dari Jakarta, mendapatkan kepastian informasi
mengenai standar tarif upah pekerjaan penanaman dan pemeliharaan hutan.

"Di berbagai bagian dunia yang memiliki kebebasan informasi. dan juga
kebebasan pers serta kebebasan berekspresi," menurut pernyataan Dewan Pers
saat acara denga pendapat RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik pada
tahun 2003 itu, "orang percaya bahwa kebebasan arus informasi dapat mendorong
proses demokrasi yang mulus dan tidak rusuh."
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Anda sedang berada di dapur pada Minggu pagi nntik-rintik. Menuang secangkir
kopi dan menghadap dinding dapur yang kosong. "Siaran berita," katanya, dan
dinding yang sebenarnya layar komputer/televisi raksasa berubah menjadi peta
dunia berwarna yang indah. Anda tinggal minta berita yang disukai. atau menerima

secara otomatis rangkaian berita di televisi berupa suara atau teks

Anda bisa mengatur waktu, kapan pun sesual dengan yang diinginkan. Anda juga

bisa meminta peta wilayah atau lalu lintas kota. Usai semua itu. akhimya, Anda
tinggal biiang "selamat tinggal' kepada layar. Dinding di hadapan Anda kembali

menjadi dinding dapur

Kisah ini memproyeksikan perubahan media berita. Teknologi multime
dia adalah pemicu. Tiap orang tak periu repot ke luar mmah bila ingin
mengetahui segala yang terjadi di dunia. Buku ini mengantar Anda
metnasuki banyak dimensi baru seal jumalisme.

#7

V

uk
rf» e

3tya ingin mengutip ucapan Sir Edmund Burke. Pemikir kenamaan fnggrls ini pemah

n^ngatakan. "Persyaratan yang dibutuhkan oleh kekuatan jahat untuk berkuasa
hanyalah bahwa orang-orang baik berdiam diri' Terbitnya buku ini adalah buktl
penolakan itu. Buku ini layak dibaca tak hanya oleh para pelaku pers. melainkan semua
warga
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