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Mengenai Keodilan — seakan-akan Keodilan cuma hukum itu-itu
saja, yang diuraikan oleh para hakim dan penyelamat alomi,

(Walt Whitman (1819-1892). "Renungan": dalam Taufilc Ismail, 1992, Rerumputan
Dedaunan. tanpa penerbit; kopian dari Acara Baca Puisi Naskah Antologi Puisi
Amerika di Pusat Kesenian Jakarta, September 1992; him. 10)
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PENGANTAR

EDISI RIVISI, CETAKAN KETIGA

AJhamduWhh. hxihjJurnaiisme Invesrigasi ini dicelak ulang ketiga
kalf. Saya merasa berbahagia. Buku, yang dahulu disusuo hampir
memakan waklu lima tahunan itu, mendapar lempai di masyarakaJ.
Selamaperedarannya, lenlu$aja, banyakkritikan dan peagbargaan
bemuncuJan. Dan segi isi sampai ieais hurufnya, berbagal pibak
mcnyampaikaDnya/Saya bertBriiaa kaslb sekali.

Unluk itulab, dalam kaHan cetakan ulangyaDg keliga inl, saya
incngubah urulaji bab dcmi bab-oya. Saya mc^isi bagian demi
bagUnnya. Saya menambahkan di beberapa babasannya.

Khusus ualukpcnambahannya, di anlaranya.saya memasukaa
temuaa riset mengenai pola pelipulan Investigasi yang dilakekan
oleh media Indooeala. Temuaa ini merupakan basil riset dan iesis
yang saya kerjakan kellka mendapal beasiswa Program Pascarjana,
dari Universiias Islam Bandung (Unbba)—tempal saya mengafar
di FakuUas Ilmu Komunikasi, BidangKajian Jumalislik.

Setclah mendiskusikannya dengan wartawan A.Tbufik, darl
Mafalah Bertla Mingguan Tempo, saya momasukannya di bab
Reportase lovcsligasi, Tbmuan ini, teatu saja, bersifal subfektif.
Pendckatan riset Kualilatif, deogdn mctode Studi Kasus, mcmaag
cair, tenuiif, hasilnya, N'amun, lemuan ini diharapkan jadi sebuah
conlolj bagaimaiia media beriladi Indonesia melakukan pehpulnn
investigasi.
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Pada tambahan lainnya, beberapa contoh kasus investigatif
sampai perkembangan media disertakan. Dimensinya diharapkan
mengangkat wacana tertentu dalam dunia pars Indonesia.

Sedikit Penjelasan Revisi
Sistematika buku ini direvisi menjadi:
•  Bab 1, Reportase Investigasi, menjelaskan peliputan inves

tigatif yang punya aturan main tertentu. Paul Williams,
misalnya—tokoh yang kerap disebut sebagai pengusul pro
ses investigative reporting—memaparkan sebelas langkah
reportase. Dari Williams, bahasan dihubungkan dengan
praktik yang, dalam hal ini, dikaitkan dengan pola peliputan
investigasi di Majalah Berita Mingguan Tempo.

•  Bab 2, Wawancara Investigasi {People lYails), menerangkan
sumber-sumber informasi investigatif yang berbeda dengan
liputan berita reguler. Wawancara menjadi pembuka data atau
informasi, yang kerap disembunyikan dengan amat rapih.

•  Bab 3, Riset Investigasi. menegaskan pentingnya riset di
dalam pelaksanaan pemberitaan investigatif. Riset menun-
jang kesahihan fakta investigatif, ketika pibak tertentu
"didakwa".

•  Bab 4, Penulisan dan Etika Investigasi, dibahas karena sifat
laporan investigasi yang punya pertanggungjawaban "lebih".
Kesimpulan penyelidikan wartawan, yang "menuduh" nama
seseorang atau pihak tertentu, mempunyai dimensi hukum
yang hams disiapkan.

•  Bab 5. Juraalisme Investigatif, menelusi karakteristik inves
tigasi yang dilakukan media di banyak unsurnya. Dan,
sekaligus, menegaskan kekhususannya bagi dunia jur
aalisme.

XII



•  Bab 6, lovcsDgalive: dengan Ocplh, meogemuka):an perbe-
daan depth reporting dengan reportage invcstJgasl. Setelah
media Indonesia leluasa melafcukannya, reptesi Ordc Baru
rncnahannya, dan mcndorongdept^ reporting lebih dikenoli
di Indonesia. PadahaJ, reportaso yang in depth dengan
invesligasi berbeda;

•  Bab ?, )umalisfne Invcsligasi di Indonesia, mcagemukakan
pengertian dan perkembangan pets Indonesia kctika menge-
nali inve.stigasi

»  Bab 3, Sej<irab lovesligasi, rncmbahas awal investigasi di-
kenali, dan pcrkcmbaagannya di Amenka, sena kaitannya
dengao politik dan lainnya,

•  Bab 9, Perkembangan lumalismc Invesligatif, sebagai bab
lerakhir, raembahas perkembangan rcportase invesligasi,
rambahannya pada media film, seila agenda "korporal" yang
memengaruhi invesllgasi media.

T^rima Kasih

Ptoses penulisan naskab ioi disusun meUiui sludi kepustakaan
Cbuku dan Jnlernel) dan wawancaia (email dan telepon^.

Melalui literatur jumalisme loggris dan Amerika, dikutip
pemikiran "skandaJ dan wrcngdoin^' sebagai dasai invesUgasi
media. Dari literatur Indonesia, dilemokan konsep "jibad"
(crusscding) media mengungkap kebenaran, dalam realitas politik
yang belum utuh mengenali jumalisme investigasi.

Melalui wawancara, beberapa pihak (yang lerlibat dengan
kcgiatan investigasi di dalam kebidupao pers Indonesia) dikontak.
Atroakusumah, misalnya. la menjclaskan kegiataa investigasi yang
pemah dilakukannnya (seraasameDjadi wartawaaindoncsio fiayn)
dan pcnilaiannya kloi.
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Untuk mendapatkan contoh kekinian, redaksi majalah Tempo
membantu. Rommy Fibri [Wartawan Tempo) membantu. Contoh
liputannya, beserta keterangan di balik berita, menjadi sampel
pemberitaan investigatif di Indonesia.

Dalam mengantari buku ini, Bondan Winarno dipilih. Peng-
alaman jurnalistiknya, dan pengalaman investigasinya, memberi
perspektif tertentu. Ketidaksempurnaan buku ini diberi pupur
oleh Kata Pengantarnya.

Dan, alhamduHllah, Yayasan Obor Indonesia bersedia mener-
bitkan yang ketiga kalinya. Kartini Nurdin, beserta staf, dan bantuan
dari "Tifa" (di awal terbit), adalah "obor" bagi buku ini.

Beberapa pihak lain tentu saja ada.
Kawan-kawan wartawan di Kedai "Aku Datang" jadi "obor" juga.

Ramdhan yang menenteng naskah buku ini ke penerbit Yayasan
Obor Indonesia, di awal terbit. Frino, Bebeng, Agus, Argus, sampai
Mukti-Mukti, dan lainnya yang terlalu banyak bila disebutkan serta
juga yang terlupa. Betapa renyahnya persahabatan mendorong
revisi buku ini.

Rekan-rekan di Fakultas llmu Komunikasi Universitas Islam

Bandung (Fikom Unisba). Alex Sobur, M.Si., Dedeh Fardiah,
M.Si., Prima Mulyasri, M.Si, Santi Indra Astuti, S.Sos, antara lain;
semoga ucapan terima kasih ini tidak dianggap basa-basi. Juga, staf
di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unisba,
seperti: Ayip, Yuli, Ating. dan Atang.

Para mahasiswa jurnalistik Unisba turut mendorong. Kawan-
kawan di Suara Mahasiswa banyak menolong saya ketika mengetik,
mange-print, memotokopi, sampai mengirimkannya ke penerbit.
Juga, kawan-kawan di kelembagaan mahasiswa Unisba lainnya.
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Selebihnya, adalah elusan kasih Bapak Aki, Mamah Enin
(aim.), A Herl. Kang Dede, Kang Dani, dan TUkang Insinyur Diki.
Serta, Mamah Buah Batu, Tita dan Yuda.

Dan, tentu saja:

Inaku kasihku,

Sansanku cakepku,

Sevieku cantikku,

Semoga buku ini jadi rido-Mu.

Cacat-celanya adalah milikku.

Cicalengka,

Oktober 2008

Septiawan Santana K.
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KATA PENGANTAR

DAYA BERTANYA, PERTANYAAN BERDAYA

Bondan Winarno'

Dulu, orang bangga mempunyai profesi sebagai wartawan.
Sekarang, orang baru bangga bila disebut wartawan investigatif
- yaitu seorang wartawan yang menggunakan teknik investigasi
untnk menggarap berita yang dilaporkannya.

Karena itu, tentu saja saya sangat bangga diakui oleh sekelompok
pengkaji jurnalistik sebagai wartawan investigatif. Padahal, hanya
ada dua karya jurnalistik saya yang telah dibukukan dan dapat
dikategorikan sebagai karya jurnalistik dengan pendalaman
investigatif. Yang pertama terbit pada awal 1980-an, berjudul
Neraka di Laut Jawa, sebuah laporan tentang tenggelamnya kapal
penumpang Tampomas II di Selat Makassar. Buku kedua terbit
pada Juli 1997, berjudul Bre-X: Sebungkah Emas di Kaki Pelangi.

Pengakuan itu sebetulnya justru membebani saya. Soalnya,
antara tahun 1987-2001 saya sebenarnya sedang jeda atau absen

menjadi wartawan. Dalam periode itu saya menjalankan bisnis,
agar dapat membiayai anak yang belajar di luar negeri. Dengan
gaji wartawan, tidak mungkin saya mampu menyekolahkan anak

Mantan Pemimpin Redaksi Suara Pembaruan
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ke pcrguiuan linggi pUihan. Saya memegang leguh prirtsip unluk
Udak mclacuikan profosi kewartaivanan.

Sekalipun demikian, selania ilu saya memperuhankan kcha*
diran saya di media massa dcngan menujis kolora, antara lain di
Kompas, Tbmpo. Forum, Konlan, dan The Asian WsU StreetJournal.

kolumnis mernang hukan {urnalis atau wartawan.
Kcadaan Uu berubah pada awal 1997. Kasus Bre-X, perusahaan

eksplorasi Kanada yang dikabarkan mftnemukan cadangan eina$
dalam jumlab luar biasa di Kalimaatan Tiinur, mulai mcnarapilkan
sisi buruknya. KKN yang melibatkan keluarga dan kroni Ccndana
mulai terciuni oleh masyarakat, ftda saat yang sama, mulai puJa
muncul kecutigaan terhadap kcbenaran klafm penemuajj cadangan
emaa berjuralali besar ilu. Kcdua hal ilu, dengan scndirioya,
meoycrat Isu poliUk ke dalamnya. Beberapa polilisi Indonesia
sudah mula; bersuara lanlang dan sumbang tectacg Bre-X.

Untuk meDghindarl konfroniasi ironlal dengan Amicn Ral9
yangkelika itu saya anggap raeraberipand^gan yongmenyesatkan
teotang pengelolaan sektor pcrUmbangan, saya menuJis sebuaJi
arLikel opini untuk The A^/an Hiri/ Street Journal. Munculnya
tullsan iru di media intemasional bergengsl mcmbuat saya acrta*
merla dianggap "akli" soalperlambangan. Meodadaksaya diurxdang
ke berbagai forum untuk mengemukakart pandangan saya tantang
Bre-X. Instant recognition in; sebetulnya sangat manguntungkan,
karena tiba-tiba saya mempunyai jaringan sumber berita di
lingkaran yang paling eksklusif,

Maka, kelika Hba-liba saya membaca berila bahwa Michael
do Guzman, scorang ahli cksplorasi Bro-X, dinyalakan bunub din
dengan melompat dari helikoptcr yang membawanya kembali ke
kamp di Busang, kecurigaan saya langsung bekerja. Da Guzman
jusliu orang yang paling saya curigai telah raelakukan pomalsuan
core sample. Bunuh diri adalah cara paling mudah untuk
mengbapus jejak.
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Tiga hart kemudicui, muncul lagi berita baru. Mayat De
Guzman ditcmukan. Deskripsi teniang penerauan mayat itu malah
mcDambah kecurigaan aaya. Pwfessiona! shiptidsun terhadap
skenario bunuh din itu justro raenguat. Tanpa melihat mayal itu,

dan hanya deQgan m^lakukan deduksi tarhadap berita karan, saya
berani meaylmpulkaa bahwa mayat itu bukanlah De Guzman.
Lalu, b.agaimana raembuktikannya?

Scjak kecil saya selalu tetlaiik terhadap hal*hal yang berkaJtan

dr^agon spioaaae daa kerja delektif. Di kcpanduaa ada permainan
yang dalam bahasa Belanda disebut kim-spel. dao'saya anggap
merupakan latihan lerbalk untuk menjadi detekLif. ^rmainau
dedoksi juga sangal saya sukai kaiena menaiamkan daya anaJisis
untuk merangkai serpih'Scrpih ioformasi dan membuat keslmpulan
-umum. Saya aclalumenyukaipermainaji-perraainan itu. Lord Baden
Powell, Bapak F^du Sedimia. adalah seorang jeoderal tentara
yang memimpin dinas rahasia di Afrika. Tldak heran blla latihao
kepanduan menganduog banyak pelajaian teniang teknik sandi.

Deduksi sayatentangMichael deGuzman sangatlab sederhana.
Hutan Kalimantan yang lebat - paia poncrbong meoyebutnya
scbagai hulan brokoli - membuat pencaiian benda yang jatuh dari
udara amat sangat rumit. Beberapa pesawat (etbaQg kecil yang

jaluJi di hutan Kalimantan hingga sekarang lidak dapaL dilemukan.
Bagaiinana mungkin seorang yang jatub daii helikopter bisa
langsung ditemukan dalam waktu tiga ban?

Kerurigagn lain adalah keadaan mayat ketika ditcmukan. Me-

nunit bcrila, mayat itu dilemukan mengapung di rawa lumpui.
Mcngapa bisa mengapung? Blla ia torfun daxi ketiogglaQ 800 kakl
dan lerhempas dirawalumpur, sudahpastitubuh lluakanterbenajn
dalam-dalam dan teiap tenggelaiu di dasarrawa. Bagaimaria mung-

kin pula mayat itu masih uluh slruktur tulangnya? Bukankah dail
ketiaggian ilu kerangkn akan pccab don tulang-tulaag menjadi
remuk?
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Peofessional skepLctsm - alau, boleh juga dianggap gebagai
kcsombongan untuk msmbukLikan teori - itulad yang membuat
saya memuruskan unluk mpoinggalkaa pekerjaos, dan melakukan
mvesUgasi secaia ponuli dan tunlas terhadap kasus BrC'X.

Bcbfirapabarikemudiansayasudabbcrada dalamparahumotor
menyusuri SungaiMahakam, mcnenibus Busang. Saya wawancaiai
berbagai pihak di Busang, Samarinda, dan Balikpapan, Beberapa
informasi yang bcrhasU digaJl, membuat saya segera icrbang ke
Manila. Di sana saya menemukan berbagai informasi baru yang
memhuat saya lambah yakin bahwa De Guzman telah memalsukan
kemaiiannya, Kebetulan saya juga memperoleh informasi eksklusif
bahwa De Guzman memakai gigi palsu (protese) di rahaag atascya.
Informasi inibh yangkemudian dipakai oleh NBI (National Buieau
of InvcsligaLion) Filipina uDluk meng-in\-cstigasl kasus ini lebih
Ian jut.

Untuk mclengkapl keingintahuan, saya juga bcrkunjung ke
Calgaiy [kanlor pusat Bre-X di Kanada), dan Toronto (bursa efek
tempal saham Brc'X dicatatkan). Saya masih datang sekali lagi ka
Busang danSamarinda sebelum mulai menulisbuku. DiSamarinda

saya berhasd mengkonfirmasi dari petugas kamar mayat dan
doktcr yang melakukan otopsi, bahwa mayat yang dlakui sebagai
De Guzman ilu iidak mempunyai gigi palsu,

Buku saya berhasil icrbit mendahului scmua buku lain
tentang Bre-X. Saya pula yang pertnma kali membuat kcsimpulan
fcuat bahwa De Guzman memalsukan kcmatiannya. Dugaan saya,
De Guzman "bermain" dengan sebuah perusahaan pialang sabam
yang melakukan short seiUng untuk memperoleh kcuntungan
bcsar. Hlngga sekarang belum ada teori lain yang memalahkan
kesimpulan itu.

Anti-klimaks dari episode itu adalah tunlutan hukum diserlai
ancamanganii rugi sebesar Rp 2 triliun dari seorang yangmenuduh
saya telah dibaynr oleh "musuh poliliknya" untuk menccmarkan
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namanya dengaii menulls h\ik\i llu. Sebuah bufcu yang cleh
pengkaji juroaUslik investigatif diaoggap sebagal karya coulob.
ternyaCa oleh plhak dianggap sampah untuk meocemarkan
namanya. Sungguh Ironls!

Pengautar Ini meniangsangaja saya lampilkan Jalam beiituk testi-
CQOQial orang prrlama aJau cerUa pribadi. Saya pikii. dangan cara

ilumudah bagi saya menggambarkan alamkerja- scrta konsekuensi
risiko yajig dihadapi - srorang warCawan invtsilgati/.
SajaktahuQ 2001 saya iclah kembalimaoggeluLiprofesi scbagai

seorang wartawan. Kebefulan saya dlpercaya mcnjadi pcmunpin
rcdaksi sebuah surat kabar yang lerbit sore. Kenyataan yang segera

saya hadapl adalah bahwa surat kabar sore IIq sedaug kehilangan
ketajaman daya satngnya. Bukan kaiena suial kabar ilu mcngalami
penuruoan mutu, melalnkan kaicna munculnya media baru yang
lebih kompadlif. Alam rcformasi telah menghadiikan lambahan
saluran telavisi dan radio baru, semuanya beilomba mcnyajikan
berita paling mulakhlr. Bagaimana mimgkin suiat kabar barsaing
dcngan televisi dan radio daJam penyampainn beritn?

Sabagai surat kabai sore kami juga sering dianggap tidak
mompu rncmperbarul berila yang sudah disajikau surat kabar pagi.
Hal ini sesungguhnya lldaklah benar, Pciistiwanya mungkin sama.
dan karena itu judulnya masih punya kemiripan dengan judul*

judulsuratkabarpagi. Tetapt pembaca sering lidakmcmperhatikan
pengambangan borila yang telah dJlakukan surat kabar sera.

Kcnyalaan ilu membiiat kami berpikir bahtva sebuoh surat
kabar sore tidak hanya bersaing dengan surat kabar sure yang
lain, tatapi juga dengan surat kabar pagi, tcievisi. radio, dan berila
Internet. Ailinya, bila surat kabar sore hanya mecgandalkau berila

[s£roig?)t ne»vs), la pasti akan habis digilas paia pesalngnya. Apa
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unggulaya sfilcnxbai koran yang seiesai dicetak pukul dua slang
dihanding leJevisi dan radio yang mampu memuJskhirkan borWa
secara reai time sepanjang hari dan malain?

Dayasaing mfidia celak lerletak padakemampuaonya monggall
cerita di b.iMk berila, mcnyajlkan anaUsis beriia, dan menempalkan
infomiasi pada konieksny a agar pcmbaca memahairu the big picture
dari pnrisllwa atau feDomena yang sedang terjadi ̂ putting oil the
wfi>rmafion in the right context). Wartawan masa kini juga harus
mampu mengisl bcrbagai celah dari perisCiwa {fAling in the gaps]
unfuk menggelar kejclasan bagi pembacanya.

Seorang wartawan lidak lagi cukup hanya bekerja keras.
la juga harus bekcrja cerdas. Seorang wartawan lidak lagi bisa
bekerja hanya dengan meoyorongkan alat perekam, dan kcmudian
mengclik apa saja yang terckam dalam aJat ilu. Wartawan tidakbisa

lagi bckcria secara mekanik bclaka. Kerja olak seorang wartawan
Icbih memegang peran, sebeiom la kemudian menggunakan kaki,
tangan, dan pelubnya, untuk mcnerjemahkan bal>hal yang sudah
diplkirkannya tcrlebUi dulu.

Leblii dari surat kabar pagl, surat kabarsore memerlukan lebih
baoyak laporan invcsligatif unluk mempcrtajam days saingnya.,
PadahaJ, laporan investigallf adalah mahkota kejayaan seorang
wartawan. Surat kabar sore haras mcmpuDyai lebih banyak
wartawan investigatifdibandlng surat kabar pagl. Dan irulah justru
yang belum kami punyai,

Uulah ton tangan kami! Uoriingnya, seoranglidak harusterlahir
unfuk menjadi wariawan investigatif. Dengan pelatihan yang
balk, seorang bisa dlbina menjadi wartawan invcsLigatif. Karena
wartawan investigatif diraulal dengan inqasitive mind, maka
seorang wartawan dilatih untuk tidak henli^hentinya meinproscs
perlanyaan di dalam beoaknya. SingkaLnya, daya bcrtaoya harus
dlkembaogkan dalam dlrl seorang wariawan. Tetapi, kcmampuan
untuk bertanya saja lidaklah cukup kalau pertanyaan-pertanyaan
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yang diajukan lembek. Ada pcmco yaog mengalakan silly question
begtf fs ansTvcf. WartawanInvestJgatif haiusmampuraengangkal
pertanyaaii'pcrUijyaan berdaya {power qucstr'on) untuk menjaiiiig
Informasi eksklusif.

JumalisUk invesLigatif bukanlah ackadai fashion. la adaJah

nyawa iBcdia masa klnl. Media yang lidak rnempmiyaikemaiDpuaD
invesligaUf, bersiap'Siaplah unruk lerslngklr dari cokrawala media
Indonesia.
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REPORTASE INVESTIGASI

LAURA WASHINGTON'

P^neri)!! The Chichago

^Reponase Investlgasi tclah mcnarik minat say<i karena dampaknvd
don hisd yang diperolehnya. Saya memasuki biaois ini berhubunc
saya dibesarkaD dl b^an aebton Chicbago, dl sebuah komunitas
berp^asilaivrendah dan meJihai bcgitu banyak keHdakaddan
dtlakukan lerhadap orang-orang Afro-Amettta khuausnya, dan saya
^rasa bahwa jurnolisme inveshgatif akan menjadi jalan untuk
memperbaikipelbflgaikekelinjaniersebul-untukmeDantaagsistemUntuk melontarkan pertanyaan-perWnyaan. Apakah sislcm yang ada
melayanJ siapa saja dtossn bajk-untuk panduduk kulii berwatna
oan kaum mjskin, sebagaimana untuk yang lain? Ilu lebh menjadi
cmsi saya secaca profesional "

Beberapa rninggu selelah Cammy Wilson^ bekcfja sebagai reporter
dj Minncapobs Thbune, editor koianya memberi penugasan ficer

1  dalam SPECIAL REPORT; Invesligeuve loufnadsor Th.

cSlljMmriolJRNAS'JMS archive, M.yyjuny 2001;.



{jealarcy la diminia membuat reportasG meogcnai waniu berkursi
roda. Dagaimana orang cacal berialan-jalan dl kota,

Wilson raenemulcan seoraag wanita berkursi Toda. Wilson
menemani waniia itu ke mana puo pergi. dari bclanla sampai
makan siang. Tid-ik ada yang menarik. Semuaoya berjalan dalam
ketangka kisah human inferesl. Wilson menunaikan tugas seperb
biasa. ,

•ftpi, pada ujung haii. akhir liputannya. Wilson mengucapkan
sclamal berpisah. di tengah percakapan, xvanita berkursi roda itu
roengungkapkan sesualu. Sesuatu iCu merupakan hal yang biosa-biasasaja,yangbia5adialamiparatuQadaksa,hal.ha!menyedibkan
dan menyakitkan.

"Bukankab mcnyedihkan. berapa jumlah yang harus kami
bayar unlak kuojungaa ke dokleir wenlta itu beikuta,

"Berapa?" ianya Wilson.
" Empat puluh hingga lima pulub dolar."
Juiniah yang cukup memualkan. Jumlah Hu menjadi sangai

besai blla dibandingkan dcngan standar pengbasilan, aiau lun-
langaa, orang cacat saat ilu. Bcrbekal kegusaran itu. Wilson mM
lergelitlk untuk menelusurinya. Agenda hputannya memasuki
babak lain. Tldaklagi sepcrti yang dipetinlahkajiedilorDya. Wilson
mencari sesuatu yang "ierlutup". yang tidak banyak orang tabu
karena niemang sengaja dibuat lidak tabu,

Jelasnya. omongan %vaniU ilu racngawaU ketja WOson, untuk
subiek liputan yang belum kelihatan batang hidungnya. Ontuk
subjek masalah yang mcsti diselidiki kebenarannya. Untuk soal
publikyang hams dibukUkan kebenararmya. Unluk pcrisliwa yang
pcrlu dicaii dan dllaporkan (akta dan daunya

DaJam dugaan kasus ink Wilson bcrtanya apakab ̂vanita Itu
memllild secarik resep, aUu buktl pembayaieu, saut berkuniung
ke dokler Wilson beruntung, wanita Itu masih menyimpannya.
Bexbekal secarik kcrtas itulab, Wilson menyingknpkan fakla demi
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fakta yang tenelubung. Fakta demi fakla yang dUemukan Wilson,
mcmbebcrkan skanclal Iransportasi kesehaian bagj kaum cacal
yang b^milai millaran dolar. Orang-orang miskin, para jansia,
dan orang-orang cacnC, yang jumJahnya cukup banyak, dikenakan
biaya sebcsar 40 hingga UO dolar unCuk pprjaJanan nienuju
tempat-Lempat pemcnksaan niedis. Unluk pemeriksaan di klinik
kesehatan, pdbagai pcrusdhaan laga mensenakan tari/individual
[yang Icbih tinggij p.nia pasien, waJoupun mcreka dibawa secara
berkelompok dati panti joinpo atau panii perawalan,

Kisali WiUou inenank pcrliation Departcmen KesehaUn.
Pendidikan dan Kesejahicraan (HE WJ di VVashjngton DC. Mcugingat
biayaMedjcOidtermasukdi dalamnya. HEW lutnn mengiDvesligasi,
Anggota kgislatif Minnesota lalu mengadakan dongar pendapat.
Hasilnya: ditetapkanJali sejumlah petaluran, unluk mereguJasi
firma-fuina tracsportasi.

Bcberapa minggu kemudian, Wilson bexjalan dari rumaiike rumah.
Di sobuab rumah, ia meaemukaa pemilik yang lengab meagobral
berbagai baiang. SeUapbaiang dilabeli harga. Mula) dari baju-baju
kumal hingga pakaian dalam, semua ditempeli Jabel haiga.

'Apakah pemiliknys raati?" tanya Wilson pada oraog dari
kompleks perumahan lersebut.

"Tidak. Peniiliknya ada di panli perawatan."
"LaJu, kcnapa ia menjual semua mUiknya?"
'In tldak mcnjual. Pcmeliharanya yang melakukannya,"
Sekali Jagi, Wilson mftmiUkisobuah cerita. Ia dibetijaJan uaiuk

mengUQgknp sekali lagi kcbenaran: pemilik ruraah ilu, Lud^'ig
Hagen, 6B tahun, fatuh, dan dibaiva kc panti pcrawaCan uniuk me-
niuhbkan dirl. Sclama beradadi sana, gercja—yang dl surat vasiat
ditunjuknya jadi powaris harla bendanya—tolah menandai rumah
Hagen dan selunih isinya dengan laoda: For Sale.
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Wiboa kemudian menelusuri scliap surat perjdciiian, peojju-
rusan testamen warisan dan CiJat di pcngadilan. la nkhitoya (lagi-
lagi) mengctaliui bahwa pengadilan daerali tclah meaunjuksebuah
perusahaan manajcinen unluk mengurus pelbagai rumah yang
pemiiiknya telah uzur, dan ditinggalkan pemiliknya. Perusabaao
Itu iclah menjualnya. dengan harga jauh di bawah pasaran, kepada
pcmbell—yang dalam enam bulan, lanias menjualnya kemball
dengan barga 50 hingga 100 persen di alas harga pembehan se-
belumnya. Tetkadang. pembcli itu Udak lain adalah perusahaan
manajemen itu sendirt ....

Dampak kisah Wilson kali ird. membuat asosiasi pengacara
wilayah lantas meluncurkan scbuah invcsligasi. Wilson meniulai
ceritaoya seperti ink

"4415 l7"«'Ave S,"

"4415 17'" AveS."

Oraog tun di kursi roda »u mengulang'ulang alamat tersebut,
ail matnnya mulai membanjir.

'Alai tak petlu mcnjual rumahku. Semua sudah lerbayar."
Namun rumah itu lengab dijual. RumaL itu dan seluruh

miliknya menjadi bagian dari scbuab proporti estai yang barmlai
HOribu dollar...

Cuplikan dua kisali Wilson Itu incrupakan contoh bagaimana
Jurnalismc investigasi dikerjakan wanawan. Dalam bentuk lipulan
yang iepas-Iepas, dari Uap kiaah yang dilapotkannya, invcsbgahve
rtpoiting dlkerjakan Wilson. Serauanya memaparkan bagaimajia
peoycHdlkan menjadi alal pengungkap kasus. Namun, bukan
untuk kepeotingan dctefctif paitikelir yang disewa scseorang, mc-
lainkan untuk kepcntingan pelaporan pcristiwa yang patul dan
mesli diketahu: rnasyarakat.

ReportaseWilsonmemenuhikebutuhanmasyarakntakaninfer-
masi yang ditulup-tutupi. Penyingkapan kasus menjadi pcnling,
Pengungkapannya banya bisa dilakukan dengan reportage yang
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tidak sekndar mebporkan borbagai fakta yang tcrhhat Mencher
menycbutnya scbagai upaya wailav;an -mcndum' scsuaCu di
balik sebuah peristiwa. WiJson meDgcmbangkan investigative
reporting dan, semula, tugas pehputan ̂ofure. Namun, akhircya,
Wilson lidaksekadar menyampaikan kenicndalaman (Jrt-deptftl—
feature mengeDai \s'anita lansia. Wilson akliimya meDgungkap
rumah sakil yang tidak melayaoi masyarakat—yang dilindungl
pemerintah [melalxu banruan sosialj. Hal itu mcnyebabknn
departemen keschatan dan parlemen melanjutkan iDvesiigasi
Wilson, dan mRnelapkin reguJasi baru. BegiCupun yang [erjndi
pada liputan invcsUgasi Wjlsoa mengenai pcmilikaa rumah para
orang jompoyang dimanipuhsi berbagai pUiakuotukraeDdapatkan
keuntungan.

Kisah Lain. Ketika orang lua ilu mengeluh df ruang tedaksi
News/Sun-Sentinel, For! Lauderdale (FJa.), AS, Fbed Scbulte men-
cium adanya kejaDggalan. Rumah sakil veteran Miami, keluh orang
tua itu. telah membatalkan bagitu sa)a oporasibedah jantung yaag
tel.-ih dijadw.-ilkan dua minggu scbelumnya, Hal inigara-gara unit
Bedab Jantung di rumah sakit tcrsebul ditutup liba-liba. Dokler,
yang akan mengoperasinya, njenceritakaji hoi Hu. Apa ini bukan
kasus malpraktek?

SchuJtc mendaiangi pihak administrasl rumah sakit. Para pe-
lugasnya, pada mulanya, mcnyangfcal adanya penurupan, Padabal,
menurut orang tua tadi, karena beberapa operasi di unit bedah
itu telah bcrakhir dcngao kematian, maka pihak rumah snkit lalu
mcnulupnya.

"Kukatakan pada mereka," ujai Schulte, 'Besok kami akan
rnemuat berita bahwa 9 dari 10 pasien di sini* telah maii sctelah
operasi iaaiung."

Pernyataan ilu lantas mcmbuka jalan bagi investigasi Schalte
"Mereka akhirnyn mengakui telah menuiup unil lerscbut,"

lanjuc Schulle. Dan, melaporkan keCnrangan konapa pcnuiupan
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dilakukan: daii banyaknya opeiasi jantung, ditcmukan 16 pasicn
telah meninggal, dengan frekuensi peristiwa Icbih dan liga kah
taia-rau,

"Kami lalu raemual sebuah berila peodek untuk edisi malam,"
seruSchuUe. Bangga.

Akan telapi, selang sehaii usai betita itu dipublikasikan, tiHUT
SchuUc, sebuah koran Miami mem-foUoivup. Isiberitanyn.dengon
meDgulip ketcrangan daii seotaag dokter ynng bertugas di sana,
meteka mengklaim bahwa beriu yang dibual Schulle ilu lidak
akurat.

Kisab ini menguraikan pcrjalanan pembualan berita invcs*
ligatif Fred SchuUe, menuiul Itule-Andetson^ sebagai awal dan
bagaimana proses berita iovesligatif dikerjakan, dengan akbir
pcnyangkalan dari nacasumber yang lidak tcrlipul saat melakukaa
kcsrja peliputan invcstigatif.

Kisab Fred Schultc ini mcrupakan gambaran dari banyak
wajlawao invesiigatif melakukan apayang mcsti dikciiakan, kctika
seorarg reporter raenerima sebuah lip, Seraua itu, dimulai dari
sebuahdugaac. Sehullemenciumsebuahberiia, Sebab, sebenamya,
ia bisa saja deDgan mudah menyiDgkirkan orang ilu dan betkata
pada dirinya sendiri. ̂'Kenapa aku mcsli mcndengaikan orang ink
aiau mcmpercayainya?" Namun, ia.menaruh sebuah dugaan. Ia
mengikulinya. dan akhirnya, menulis sebuah serial pcmberilaan
yang horri-hiftrng bagi masyarakat

Berita spot ini menjelaskan unsur invesligalif yang hendak
mengungkapkan adanya pelanggaran, skandal, atau kejabatan.
Basis pengisabannya tidak berbeda dengan pclaporan berlla yang
hendak mengungkapkari adanya sebuah kejadian.-

j  BfumD liulefi Dougl" AAnderton. iwe. WjJing and Beponr^gfor.
Tbdoyi Msdio. ihiid wjliion, Ne«vYork; McGraw-Hill, (nc.. him.50^ Kisuh In)
dikuUpnya dari ftcd Schullc. wanawan inveaUgalil dan Kcwi/Sun-ScnUtxel,
Rrt Laudcrdala iHa.].

6  I lURNAilSME iNVtSTlGASI



KLsah-kisah investlgasl rnemang bcrbeda dengan kisab berita
biasa. Kisah Wafergatc menjadi sampel klasik bagi i;egjaUn
investigoUVe reporting. PeJbagai lindakan manjpiilatif seorang
Presiden dengan kelompoknya, dalam kisah iw. telahxnenyinggung
kepcntinganmosyarakatAmerika. Masyarakai menunCutadanya kts-
buluhan dan kenyataon untuk tabu. Presiden dan kawan-kawanoya
lelah mclakukan upaya unluk mcnulupi fakt.i-fakta, Kebcnaran
felah dihawakan oJeh para vvartawan alas inlsiaclf mereka/

Reportasc {nvestigalif

Tapj, apa sebenamya Snvestigotlve reporting ilu? F^anyaan Idi
kerap dilontarkan sebagai argumen provokatif df liap bcnak para
wartawaa invesligatif.

Atmakusumah* coba raenyidikaya dari asal- biia Latin.
flepoJtrng berasal dari kata reportore. yang beraill "raembawa
pulang scsuatu dari tempat lain", BiJa dikallkan kc daJam dunia
jurnaJisme, hal itu menjelaskan seorang wartawan yang mcrnbawa
laporan kcjadian dari sebuah lempal di mana telah teriadi sesualu.
Sementaia, invcstigQlive berasal dari kala Latin vestigam, yang
berarti '')ejakkaki".Padasisi ini, bal itu menyiiatkan pelbagai bukri
yang lelah menjadi suatu fakla, berbcotuk data dan kelerangan,
dari sebuab perisLiwa,

Dengan demikian, biia digabungkan. rcportase investigatif,
secara harfiah, mengarlikan kegialan ©rang yang melaporkan
adanya "jejak-jejak kiki" perisliwa tcrtentu dari Icmpat kejadlan
porkara. Dal.im kailan kegiatan pers, hal itu bisa mengkonoiasikan

4  John UDmanji don Steve Honcycnann,( ed,),i083, The R^poncr's tlondbnok
an ln\9sili(j'ors suide Ut docuwcnis and techniques. New York; under ihe
spofisorsMp of InvesijReiivr' Reporters 6 Kdjioce, Inc.(IRE), ST, Mactm Press,
him. mi-viii,

5  Abnakusumah, Ljporen IVnyldlkon (1nve»ugat(vw Repotun|), baban pelejareri
di Lembdga Pees DR.Soeirmo, Jokerts: yen? <Jikjrim ©lehnya kewda save
Jdnuan 2001.
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pelbagai hukti yang dapat dijadikan faku, yaag sengaja dicaii dan
diselidiki. Unluk apa? Unluk melaporkaa adanya kesalahan nCau
pelanggaran, atau kejahalan yaog lelah dilakukan scscorang atau
pihak-pihak lerlentu. Rcporlase iQvestigasi memaQg mempakan
scbuah kegiatan pelipulan yaog mencaii, menemukan, dan
meoyampaikan fakta-fakla pelanggaran, kesalahan, atau kejahatan
yang merugikan kcpentingan unium atau masyarakat.

Banyak yang menyebut bahwa reportnse invesligalif tak lebih
hanya istiJah trendy unluk sebuah liputan yang dikerjaUn dan
dilaporkan decgan bagus, auu pcliputan gaya-)ama bagi hidung
la)am wartaivan yang "mencium" sesaalu, atau panggilan kerja
meliput sesuatQ kepada •wanawan muda selepas menanggalkan
sepalu sekolah—yaog penub idealisme dan semangac menggali.

UUmaon dan Honeyman mcnggambarkan hal tersebut/ Ke*
duanya lalu niondermiilkan kcgiatan invcsi/galjT-e reporUng se-
bagai rcportase, atau kerja menghasilkan produk dan inisiatif,
yang menyangkut hal-hal periling orang banyak atau organisasl,
yang seogaja dlxahasiakau. Ada tiga eleman yang mengklasifikasi
invesligasi reporter, yaknit
•  laporan investigasi bukanlah laporan yang dlbuat oleh

seseorang,

subjek kisahnya melipuli sesualu yang pentlng alasannya
bagi pembaca atau pemirsa,

•  dan menyangkut bebetapa bal yang sengaja disetnbunyikan
daii hadapan publlk.

Pekerjaan jurnalisme Investigatif, meaurut Chris White® dari
The ftWiomenC Mbg02ine di Brussels.
•  pertama, terfuju untuk mengungkapkan dan mendapatkan

sebuab kisah berita yang bagus dan.

6  David Spaik, 19D0, Jflveswjom-e o sludyin luCht^lqu^, OJocd. TgCJl
Press, him. 7.
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kedua. men)agamasyaiDkAl unrukmemiliki fcecukupaninfor-
masi dan mengetahui adanya bahaya di teogah };ehidupan
mereka.

Kegiatannya terkait dengan pengujian, ketika sebuab peluang
lerbuka, melalui pelbagai penyelidlkan. Reportase mcnfadi tcrtuju
kepada penelusuran dan pecemuan scsuaJu yang dianggap (er-
tutup. Arab kerja Ijpulannya menjadi kegiatan pcncaii info men-
dapatkan informasi yang dibutuhkan, bagaimana dan dimana
informasj dapat dievaluasi. Pada Eiiik int. keglaCan reportasenya
terlibat dengan iipaya yang bcrbahaya, dikarenakan oleh upaya
inenembus pengaturan yang scngaja dilulup-iulupi/'

Pada sisi ini pula, investigasi raenjadi sebuab keglaian jurna-
bsme yang hendak "mernbongkar kejabatan". Goenawan Mohamad',
warlawanseniorIndonesia, raenyalakanhal itu. la melihal rcporlasc
mvcsligatif iru bcrgerak mengikuti naluri penciuman unluk
mengungkap pihak-pibak yang menutupi suatu kejahatan. Mereka
nxenelusuri pelbagai dokunien. yang tcikait dengan kejabatan
lersebul, dan mencoba mcmpelajaiinya, unfuk menemukan adanya
tindakkejahalan dilakukan di balik scbuah pcristiwa,

Maka irulah, pekctjaan reportase investigasi terkait laporan
kegialan mencari informasi yang tersembunyi, Ciri pelipuiannya
melipuii pengujian berbagai dokumen dan rekaman, pcmakaian
mforman, kesetiusan dan perJuasan riset, Reportase investigaiif
seringkali mengekspos pcnyimpangan pata pekerja publik dan
aklifitasnya."

David Spatk, o/3.c;t, "prctoce''. xi-Kii,
Andreas H^rsono. "IrivestiBaHve ReportinB", makafah untuk pcUtlhan Jnvcs-
iiSalive teportir.? yang diadakar^ ©teh tabloid mahasiswa Dulak Sumur
Univenjtes C^jah Marta, ̂o-yakarta. 20-24 Pcbruari 1009
Malvin Menchcr. >e,cnthHiibn. M«dU«n
Wl, Drown & Drench I\iblisher. him, 081.
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''Reportage invcstigasi adalah pekerjaan membuka pintu dan
muJut yang lertutup rapal," tulis Rivers dan Maibcws.'® Ada fokus
ynng dlinvcsrtgasi; hal-bal yang mcngarah kepada sebuah problem,
masalah yang tampil ke permukaan (isu), dan koniroversi. Hal mi
yang membedakan dcngan peliputan regulcr, atau reporlasa pada
umumnya. Reportase rcguler biasanya lidak menemui hanyak
hambatan kelika mcnjelaskan pelbagai kcjadian umum, ketika
membuluhkan narasumber yang bersedia memberikan informasi,
Dalam peliputan Icrtentu, bahkan, teporiase hanis menghadapi
banyak narasumber yang ingin mcmbefikan infurmasi berlebihan
domi kepeniingan mcreka sendiri.

Karcra itulali, larget invesligaslnya lidak mclulu tcrtuju pada
efek atau dampak burak, Pada invesLigask ada risiko »u: discbut
hendak menjalubkan la wan, atau membongkaf-bongkaf alb pihak
tertcntu. "InvesUgafivc trporUng tidak selalu mcnjatuhkan polUisi,
atau mengincar keburukannya," seru Gene Roberta", editor
PM/odeiphj'o ^nQU/rer. Pellpulan investlgatif justru punya niat
lubur: menggali apa yang ada di balik lanah. molaporkan kepada
pembaca agar paham kompleksitas persoalaonya.

iDisialif dan produk Uputarmya, dengan demikian, berkaitan
dengan kepeniingan para pembaca, pemirsa atau pendcngai,
Masyarakat jadi meagelahui ada subjek llputan yang sengaja
berscmbunyi darl amatan publik. Karena ilu, banyak investigasi
diawali dari laporan "kecil" lapi berakhlt laporan yang
diekspos begiiu bcsar, kateaa adanya tips daii para pembaca
atau pcndengai. Laporan pcrraasalalian investlgatif, yaag kerap
menyangkut petsoalan masyarakat yang cukup nimil ilu, kerap

10 \Vi")am.L.RjverskClevct-loibew9,1994.£i/taMediaMassedanKiewfdejunson
Me/on^?nyo, Jaiuta: PT Gramedla Pu9t«ba U Uunfl. hlfn.l5D.

11 Sltve Weinbcrg. 1996. T'le RepoWs handbook- on in^esUgaior'S gufds lo
documents and itchniques • 3rl «d.. New York.' under lh« 9pofis(5r8hlp ef
Invesilgptjve Rtponew a Editors, Inc (IREJ j EdNi revisi darl The rrpona's
hendbooWundcr Ihe editorehip of John UHman «rft Jan Colben (lnve9ligatlve
Reperlos ft Editors, Inc) 2nd ed. C,199l,' "preface",' hljn.^vii.
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dibuat sorial. Banyak subjek invcstigatif bersi/at komplikalif
Rangkflian serial mvesligatif memberi ruang-svaklu yang longgar
pada reporter saat niclaporkan penyelidikannya. Seusai laporan
invest!gatlfpertama muncul, pembaca ataii pendengaralau pcmiisa
jadi meogctahui, dan dipandu, oleh informasi'bctUa lerscbul. Tapi,
bisa juga, jadi mengubah pernahaman sebelumnya."

Pada sisi ini, nUai krrnendalaman reportaseinvcsUgatiftcrletak
pada signifikasi kcgimaan informaslnya bagi kesejahtcraan pubhk
ipublic welfare). Jika Uu terjadi. Inv'cstigasi nicnjadl sarana penting
bagi perlanggungja^aban media dan pembuat benta (respansibk
ncwsmta), bahkanmutu jurnalisme,kepadamasyarakal."Kcmaj uan
masyaiakat menghadirkao kcmpleksitas permasalahanyangcefcup
pelik. Kerumitan itu dipelikkan lagi olch pihak-pihak yang cuma
ingin untung sendiri; tanpa pcduh kepcntingan masyarakot. Pihak
pelaku industri dan bisnis, misalnya. Gairah login untung sendiri
ini, biasanya, merugikan public welfare. Hesponslble newsmen
diarahkaa ke sana, mengungkap how dan why kemgian itu terjadi.
Karena itulah, ada sinisme juroolis menycruak pada kapitalisme.
Muncul aikap kxUis, pada banyak unsur masyarakat potlu ada
banyak perbaikan. Perbaikan itu hanya dopat dibenahi jurnalisme
raelaJul laporan investigatif. Banyak unsur yang Cclah aus, dan
disembunyikan, di masyaiakat, diboagkar tuntas oleh laporan
investigatif, Tiap fakta investigatifmeogungkap temuan yang lama
tcrpendam. Fkkia investigatif leraebutsekaligus mcnjadl kekuatan,
keuletao, dan perhatianrtspons/bienaivsnien.

Tipi. sekaliguspula, mernunculkan stigma. Sosial: popularitas
mengangkat dcraiat sosial media dan wartawan. Poliiis; dampak
laporan membawa pengaruh politls, dan posisl oposlsl lerlentu,'*
Beberapa pengrmk sampal mengatakan, pckerjaan Investigatif

1Z Mclvin MpncJicr, op cj/., lilm. 217-2l0.
13 Stove VVeJnbtrg, log oil.
14 Fied 5>ffJcr, 1978. A; !piK-JucUr>/, ihg Mass Media. New York' Harcourt

UpflceJovanovicK Inc.. h(m 1S8.
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membawa jalur ekstrimitas. Jurnalis investigatif dilabeli: "pekerja
irasional di tiap-tiap yang disampaikannya, pembawa sumber
anonim, dan ambisi pengekspos kejahatan bagi winning prizes".
Kisah Watergate, misalnya, meletakkan posisi Carl Bernstein dan
Bob Woodward bukan hanya di Pulitzer jurnalisme. Keduanya juga
sampai masuk Oscar film Holywood, melalui Dustin Hoffman dan
Robert Bedford.

Berbagai gambaran itu tampaknya memberi mosaik tertentu
pada reportase investigatif. Secara ringkas, Atmakusumah'® men-
jelaskan Laporan Penyidikon itu ke dalam Ldma Tujuan dan Sifat
pelaporannya:

1. Mengungkapkan kepada masyarakat, informasi yang perlu
mereka ketahui karena menyangkut kepentingan atau nasib
mereka. Dengan mengetahui informasi itu, masyarakat dapat
ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Tanpa
bantuan laporan penyidikan, informasi itu mungkin tidak
dapat mereka ketahui, karena;

a. "pemilik" atau "penyimpan" informasi tidak menyadari
pentingnya informasi itu;

b. Informasi itu sengaja disembunyikan.
2. Laporan penyidikan tidak hanya mengungkapkan hal-hal

yang secara operasional tidak sukses, tetapi dapat juga
sampai kepada konsep yang keliru.

3. Laporan penyidikan itu berisiko tinggi, karena bisa menim-
bulkan' kontraversi dcUi bahkan kontradiksi dan konflik.
Untuk menghasiikan laporan seperti ini, sering kali harus
menggali bahan-bahan informasi yang dirahasiakan.

4. Karena itu harus jauh-jauh hari dipikirkan akibat-akibat
yang dapat ditimbulkannya terhadap:

a. Subjek laporannya (dengan menimbang-nimbang akibat

15 Atmakusumah, op.cit.
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negaiif yang didCTKa subjek lapwaa dibandJngkan dengan
manfaac bagi lunum];
PeDcrbifan pars iiu sendiri (baik teabi daii lembaga resmi
maupun dari pemasang iklan dan publik pcmbaca].
Untuk menghadapi dJIcma Ini diporlukan kcciotaaD dan
semangat pengabdiaa kepada kepcnlingaD masyarakat
luas. Pada pokoknya, harus ada Idealisms, baik di dalam
dm reporter penyidikan (/nyesi/gabt'e reposier] Uu sendiri
maupun di sekiot-sekCor lain dalam struktur organisasi
pcnerbitan pers itu—sampai kepada anggola direksi dan pc
megang sahamnya. Mereka scmua perlu mamiliki iolegritas
pribadi, dapal mcanbedakan antara yang benai danyang saJab,
serta bersikap icnang dan lidak eraosional dalam menghadapi
kemungkinan guncangan-guiicangan akibatreabi dari luar.

Reporter Invesligalif
Bcberapa prinsip liputan mengindikasikan penggaUaa infromasl.
Pekcriaan wartawan menggmpuJkan informasi untuk membantu
masyaiakat memahami kejadian yang njcmengaruhi kehidupan
mereka. PenggaJian mernbawa para reporter unluk melakukan tiga
kegiatan:''

1. 5uj/ace/acts, yakni, pcnelusuran fakta-fakin daii sumbcr*
orisinal, aepcrti pelbagai rilis beriia, catatan-catatan tangan,
dan pelbagai omongan (speecAcrJ;

2. Reportorial enterprise yang meliputi kerf a memverifikask
menyelidikj, meliput kejadian-kejadian mendadak {spon-
toncovs), raengamati latar belakang;

3  iatetprctationand anaJysis,yakni, coba mengukur akumulasi
informasiberdasartingkal signifikaslnya, dampaknya, penye-
babnya, konsekuensinya,

JC Mfttvjn ̂ icncher. op.c;<„ hJm 245
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Reporter mengobservasi langsung pelbagai kejadian, dan
suntbcr ioformasl yang manipulatif. Pelbagai suntber sengaja
membuat "perisliwa-berita", dengan aksi yang memicu perhalian
media, Verifikasi, pengecekan latai belakang, observasi langsung,
reporiasC'lanjutan: membanlu dao incngoreksi orlsinalitas sumbeL
Warlawan mcngcmbangkan intecprelasi kcdka membangun beri-
lanya, Dengan kata laio. ibaral penyelidik menelili dan mcmhuka
kebobongan yang diciplakan.

Pada tiiik lencniu, wartats'an invesilgadf bcrbeda dibaoding
warlawan harian atau beat reporter" Inisiaiif invcsligaUf Lidak
menunggu masalah alau perisLi wa diberiiakao, tap! jusltu meniun*
culkan masalab, scsualu, aiau bcrita baru. Roporler bear mencari
dan menghasilkaD beberapa bcrita sebari, mengejar informasl agar
disiarkan Icbih ccpat deripada saingan. Warlawan Invesligatif
membuLuhkan waklu lebih lama la^ saat mengungkapkan isu.
Wattawan harian ntcnjalin bubungan kc sebanyak mungkin "pejabat
sumber berila". Warlawan invcsiigalif selcklif, skeplis, dan kiilis
pada berila resmi, mengkritisi Uap pendapat, caiaian, dan bocoran
informasi resmi, tidak segera pcrcaya. Reporter harian mclaporkan
yang lerjadi aiau diumumkan. Warlawan invesligatif mengungkap
alasan scsuaW yang loiadi, diumumkan, atau mengapa lerjadilagi.

Pada llap langkab lipuiannya, wartawan invesligalif mcmiliki
kecerewetan yang demikian linggi lerhadap berbagai hal yang
dilemuinya. Setiap informasi dipcriksa dan diperiksa kembali
{checked end rechecked) mclalui berbagai sumber yang dapat
dipercaya, dan mendapalkan kcyakinan bahwa sumber infinrmasi
lldak mempunyal kepcntingaii pribadi dalara kesediaan atau
kelerbukaannya memberikan keterangan, bahkan siap melinducgl
kerahasiaan sumber informasi jika dikehendaki,

Gambaran terakhir iru biso dilibal dari conloh yang dilakubn

17 Aijnebjsujsah.£ip>cJ(.
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Wartau'an Htj^AjTigfon Fbst, George Lardner, Jr", ketika menelusuri
biografi calon prcsldeo AS dari paitai Demokral, Gaiy Harl. Cag'i
masyarakat Ameiika, calon preslden mereka harus memiliki ciii*

cin sosok yang jelas asaNusuInya. Kejelassn itu memengaruhi sosok
kepreildeDan yang akan memimpin cilta Amerika di banyak urusan
bangsn, baik aasional dan intcrnaslonaJ. Pars adalah pelapoc rincian
masa lalu calon preslden mereka, dari sejak mesa pemUihan preslden
dimulal putaiannya, Maka itulah, pcketlaan Lardner mcnelusuri
masa kecil Harl mcnipunyai geraa yang pan)ang, Karena, dari upaya
Hu kemudian ditcmxikan scbunh kclidakjelasanyang sangal krusial.

Dalamsehuah)aporanprofil,Lordnermenyampaikanpcrbedaan
iUi ada di seal waktu kelahiran, yakni; menurui keterangan yang
didapal diDyatakan bahsvaHartdilahirkan pada 28November 1936.
Akan tcCapi calatao resmi cU Kansas dan buku kelahiran keluarga
yang disimpan Panaan George Harpence menyatakan tahun 1936.,
"Kemaiin di Nashua, N,H., ia dcngafi terbuka mengakui kekeliruan
lentang umumya," lulis Lardner, dan menyatakaD Catalan Lardner
yang benar. Kelika dilanya bagaimaca kesalahari ilu blsa lerjadi,
Hail mengangkat bahu dan berkala, "saya lidak tabu."

SclaiD ilu, upaya penggalian informasi juga menemukaD
kejanggalan lain, yakni di sekilar perubahan nama keluai^a
"Haipence menjadi Hail". Dalam kisah berila Lardner:

Gary Haipence pulang ke rumab pada 19BI dan pergi ke kantor
pongadilan untuk mengganti narna kcluerganya. Menurui Hart,
ayahnya iclah berniat melakukannya selama bcrtahuo-lahun, fcarcna
menurutdla nama asiinyaadalah Hart. Keduo orangtiianya, "terutama
Ibii saya, selalu Ingln memakai nama aslinyo".
"Soya tidak kebeiatan," kata Gary. "Saya maslh dl sakolab. Saya klra
sayd tldak pcrgl a«ndiri ke kanior pengddllan."

18 Dand S.Ilroder, 1993. Berllo Di Dolik Bejito: Asiohsis msndahm fit Makang
hynr jndinyn Jopjro/i jumnhsitk. Jakarta. Ristaka Sinar Haiapan.
Kim 57-58, dari )odu) aslJ, The fronf fbstr, ,4 Car\did Look oi How t/ie
Newt ts Mcde. 1987 hy David S.Brodar, wuh Inl.CceaUve Management. New
York; dilenemahkan daci bahasa Insgne oteh Dc.Lilian TWiasndKaM.
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Catalan di kantor pengadilan menunjukkan bahwa ia yang mengajukan
permintaan.

Tingkat kerincian wartawan menginvestigasi memang seperti hal
remeh. Hanya sekadar menyalin apa yang ada di berbagai catatan
publik, dan keterangan pihak-pihak tertentu. Akan tetapi, menjadi
sesuatu yang besar ketika rincian catatan itu menyangkut perluasan
beiita yang mulai melebar di masyarakat. Dari kasus penggalian
terhadap Gary Hart, upaya penelitian rinci Lardner awalnya
diusahakan untuk tidak menjadikannya suatu berita sensasional.
Namun, setelah 17 Januari 1984, berita itu diluncurkan, nama Hart
kemudian mencuat dari beberapa kemenangan raihan suaranya.
Sejak itulah kedua masalah Hart tersebut menjadi berita utama,
dan Lardner menulis kembali dan memperluas laporan pertamanya.
Apalagi, siaran televisi juga mengangkatnya, bahkan menyatakan
bahwa Hart pernah mengubah tanda tangannya pada berbagai masa
dalam karirnya. Khalayak berita pun menjadi tahu, berkat investigasi
wartawan, salah seorang calon presiden mereka memiliki cacat.

Upaya Lardner menunjukkan sosok wartawan yang berbakat
dan ulet, yang jeli melihat hal-hal kecil namun bermakna besar.
Produk mereka menghasilkan profil watak yang lebih dari sekadar
klise dalam mencoba membuat sketsa watak seorang politisi secara
kompleks. Semua itu, tentu saja, dapat dibuat karena mereka
mempunyai banyak waktu ketika para editor memberikan tugas.

Apa yang menyebabkan seorang wartawan menjadi seorang
investigator? 'Apa yang menuntun seseorang memasuki aspek
jurnalisme yang mengganggu, membuat frustasi, dan seringkali
menjemukan ini?"

Rivers dan Mathews^® memberi beberapa indikasi ciri-ciii
wartawan investigatif. KepribadiasTyang agresif adalah indikasi

19 William LRivers & Cleve Mathews, "Riwayat Investigasi". op.cit., hlm.164-
165
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awal. Wartawan mvesligalifmerailikiagreslfHasyangtinggiterhadap
data dan keteraogaD yang rauncul di permukaan, yang lersedia
begitu sajadihadapannya, akan tetapi memillki kepekaaft terhadap
adanya pcrsekongkobn, parapenghasut rakyat, aiau keculasaayang
lerjadi di masyarakal. Wartawan mvestigaUf memiliki kemampuan
unEuk marali. menderlta semacam rasa kegusaian moral yang
sungguh-sunggub teihadap keculasan. Mereka mengamsalkan
bahwa juraalisme adalah mernberikan kepada publik informasi
yang oleh pemerintah dilafang kcras uaiuk diketahui olch publiL
Mereka memiliki keyakinan bahwa korupsi serla kebohongan yang
terjadi lebih banyak daripada diduga orang.

Maka itulah. mercka miiip dcogan sebuah kelompok kecil
Tcpotter yang biasanya bidup daJam sualu "parpaduan yang ganfil
antara keagresifan dan keiidakpastian". Mereka lerikal pada slandar
moralitas personal dan sosial, mereka memburuhkan peagufcuhan
standar-slandar lersebul, )ika tidak dari roasyaiakat, minimal dari
redaklur yang monugasi mereka.

Wartawan invcstigacif jarang raeliput mengenai agenda bidup
sehari-hari seseorang. Mereka seakan Jcbih mencari sesuatu
keburukan di dalam liputannya. Mereka daiangi sebuah pertemuaJi
para pejabal bukan unluk sekadar mewawancarai biografi satu per
salunya, akaa letapi karena adanyaseseorangyang dinilai memiJiki
otoritas scbagai pembual aturan. dan merapertanyakannya. Mereka
meliput pertcmuan dewan kola, contohnya, jika di sana terdapat
lalar belakang yang berhubungan dengan $ebuab proyekbesar. Jika
pim mereka membuainy a inenjadiJaporan, balitu berkaitandengan
tugas liputannya. Bahan liputannya akan dijadikan dokumentasi
bagj Uputan sclaojutoya

Banyak wartawan merupakan pelapor berbagai kegiatan para
pekcrja. Mereka datangi pprtcmuan dewan kota, mcnulis dicalatan
kerja atau merekamnya dl fope perlemuan tereebul, kemudian
mcngeditnya uniuk dialokasikan ke halam.in cetak atau waklu
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siaran. Pekerjaan wartawan semacam ini, menurut Weinberg^",
bukan kerja seorang investigator:

Mareka hanya menyusun agenda kerja seseorang; mereka
hanya merekam kegiatan pribadi dari anggota dewan kota, staf
dan kelompok-kelompok penekannya; dan mereka tidak mengecek
kembali catatan amatannya, pelbagai kontrak atau potensi lain
dari dokumen-dokumen yang bisa membuka sesuatu yang tak
tampak dari pelbagai keputusan dewan. Mereka tak lebih hanya
melakukan kerja seorang stenograper daripada seorang yang ingin
tahu lebih banyak, yang muncul dari sikap skeptisnya para editor
atau wartawan.

Di sisi lain, banyak wartawan dan editor hanya bertugas
sebagai pembuat features mengenai jumlah kucing sekarang ini
yang lebih sedikit dari anjing, misalnya.

Hal ini mengisyaratkan pekerjaan investigasi bukanlah semata
pekerjaan wartawan. Tapi, bagi dunia jurnalisme Anierika, pekerjaan
investigasi memang amat lekat dengan kerja kewartawanan—setiap
hadiah Pulitzer selalu dikaitkan dengan hasil investigasi semacam
liputan Watergate. Maka itulah, banyak buku mengenai investigatif
biasanya memulai bahasan dengan pertanyaan, apakah setiap
wartawan ialah seorang investigative journalistl Jawabannya, tentu
saja, tidak selalu.

Kenapa?

Sebab yang paling mendasar terkait dengan kaidah kerja
investigasi yang selalu memburu sesuatu. Pekerjaan investigasi
bagi wartawan berkaitan dengan nilai intensitas keingintahuan
mengenai how the world works or fails to work, bagaimana sebuah
"dunia" bekerja atau gagal melakukan sesuatu yang seharusnya
dikerjakan.Perilaku yang berbeda daripada pekerja media massa
pada umumnya itu sebenarnya bisa diurut dari kerangka bentukan
reportase, dan para reporternya, di dalam kegiatan jurnalistik.

20 Steve Weinberg, op.cit., him. xv.
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Dunia iurnalisUk mengsnali tlga tingkatan kcrja reportage lakukan.
Pada level pertama, para reporter melaporkan pelbagai kefadian
masyarakat dan meinaparkan apa yang terjadi. Level berikulnya,
mereka mencoba monjelaskan atou menginlerpretasikan apa yang
harus dilaporkan. Pada level ketiga, mereka mencari pelbagai buki;
yang ada dl balik iebuah penstiwa. Secara kescluruhan, dunia kerja
peliputan wartaivan mcrujuk kepada liga tipe yang dlsebul genera/
reporters, spcdolisi reporters, dan reporters xviVt on mvcstigative
turn o/mind."

Reporter lipe genera} laJah para wartawan yang mcncan berita
tanpa mengeiahui lebili dabuiu subjek yang hendak diliputnya. la
bekerja di daJam kctergesaan dikejar waklu cfeod/ine. Kisah berila
diliput dari hasil pilihan yang dilentukan oleh editor, yang telah
mengageadaknn peraberltaao yang harus ddaporkan, berdasarkan
sumbcr-sumberularnapemberitaandanmedia (lokal alau aasional).
Mereka mencari fcutipan daii para narasumber (spokesmen): paia
manajer diieklur, kepala polisi, petugas humas, sckretaris organisasi
dankelompok-kelompokoposan.Warta wangenera/bekeijamenuruti
pcrmlntaan masyarakatyang membuluhkan akurasi pondapat tckoh*
tokoh publik yang memiJiki oloritas di masyaiakat

Reporter spec/a//sf adaJeb wartawan yang raemiliki rinclan
keteraogan, mengenai subjek liputan mereka, dan mencoba men-
{elaskannya, Seperti Iggas reporter gonerol. mereka sebenarDya
hanya menjalankan tugas-tugas peliputan yang bersifal regular.
Pcrbedaannya, reporter specioJist memiliki jalinan kontak
(hubungan) yang telah lerbina untuk subjek-subjck lipuUnnya.
Mereka mengctahul orang.orang yang harus dibubungi untuk
informasi yang dibutuhkannya, Pelbagai kelerangan, yang sudah
menjadi te/erensinya, akan menjadi perspektif dari peristiwa
dan orang-orang yang akan diberitakannya. Mereka mempunyai

21 Djvid Murphy. "TJic itetter Afftir and the (Unwin Hymaa, 19D1). yiing
dikulip oleh na.ill Spaik.oyirM, hIm.4-Q.
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informasi yapg layak dilapockan kareDa mcDgetahui orang-oraag
yang menguaaai pcmtasalahaD yang hendak diberitakannya

Paia reporler yang bckerja dengan pikiraa investigative adalah
salahsatudariVedua llpe icreebut, generalis aUu spesialis. Reporter
lipe ini selalu meayiapkan diti unfuk mendensarkan pelbagai hal
yang dikalakan orang-orang kebaayakan aUu orang-orang biasa
saja. yang tidak pemah meojadi narasumber [no/T'spokesmon).
Meteka lidak raau lerbujuk unluk ineouruti paodaogaa yang
dikcmukakan lokoh'lokoh publik aUu orang'orang lerkcmuka aUu
pun kata-kala daii narasumber yang biasa mereka hubungi.

Umumnya, mereka memerlnkan diri unfuk raendcngarkan
apa.apa yang dipikirkan orang'orangkcbanyakan disebabkan oleh
kehdakmampuan, kelidak-inginaa, ketidak-dapatan, narasumber
mereka untukmeogungkapkan permasalah yang hendak disclidiki,
Mereka mengambil jalur Upulan yang lepas dari agenda, di luar
rulinilas agenda llputan—walaupun, hal Ini kewp menjadi sebuah
problem tersandiri.

Reporter invesligasi mencarl pemikiran yang berbeda, dari
orang'orang yang berbeda, Iain dari biasanya, uatuk menyam*
palkaa pendapataya mcngenai perraasalahan yang hendak digali.
Mereka hendak mengungkap di balik permukaan yang umpak di
masyarakat.Merekameayiapkanwaktuunfukmcngurnpulkandelil-
detil kelerangan dari subjek liputan yang tengah dipelajarinya.

Dalamkalianini, adabaiknyamenyimakfenomona webiogyang
menjadi saluran bagi orang'orang norunedia untuk menyarapaikan
"suaia-suara" mereka. Wabupun di dalam contoh berikut ini,
Udaklah signifikan untuk dimasukkan kepada pekerjaan seorang
wajtawan Invesligallf. Akan tetapJ, dari slsi lertentu, paparan
pandangan dan pengaJaman penguoa webiog ini lampaknya
mcmberikan wacana tertenlu, Khususnya, bagi pengcmbangan
mediablogscbagai saluran oxang-seorangyangingio menyampaikan
lasus, isu, alau skzmdal, yang bersifai invesligasi.;
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Blogcr InvesUgatif. 19 Febuari 2004, Rex Hammock duduk

di ruang OM Executive O^ce Building, di Washiogloa. la bersama
empaJ kawan bisais meDemani Prcsideo George W.Busb. Mercka
mendiskusikan isu-isu ekonomi. Ini mcrupakan raogkaian
pcrtemuao Bush dengan parapeadukung kebifakannya. Pertemuan
ini, tentu saja, ierEutup bagi media pets.

t^pi, GeduQg Pulih iidak iahu, alau tidak paham, ada yang
harus dicermali. Hammock, selain pemilik pcnerbilaA kecil di
Tennessee, juga seorang aOaen joumdist Sckembalinya dari
Gcdung Puuh, di perjalanan ke Bandara, ia raenulis di kompuier
lapiop-nya. Isinya semacam esai curbot (curahan had) pribadi yang
melantur-lantur ke sana ke maii. Dan, scgera di-posled ke daJam
ufWog miliknya (Rex Hammock blog: bttpi/Avww.rcxblog.com),

"Di sana, iidak ada breaJdng news," lulls Daa Gillmor".
Isinya cuma reporlase yan^ scderhana. Hammock hanya ingiD
mengetengahkan kesan-kesannya dalam diskusi kebijakan itu.
Kelika posting terscbul terbaca, berbagai kalajigan meruyak. Raia*
rala mempertanyakan keabsabannya. Standar jumalisme dinilai
lelah dJlanggar. Perlanggungjawabaa media terbadap publik di-.
nilai bisa runluh. Semua itu dikaionakan isi pesan ̂'pribadi" tapi
menyangkut "publik", dalam arti, ada seorang presiden di isi
pesannya. Dan bukan hanya menyangkut presiden, akaa tetapi
"omongan langsung" sang presiden. Hal ini berarti kcpenlingan
media, unluk melaporkan adanya arab kebijakan ncgara, di bidang
ekonomi. Media pets merasa kecolongan,

Namun, kisah pclipiitan perisliwa pendng yang dibuat warlawan
tidak protesional ini hanya satu bagian dari scsuatu yang Iain:
keberadaan kaum Woggcrs. Mereka juga mempunyai hak unluk me-
nyampalkan apayangdipiklrkannya. Hal Ini yangkerap dilupakan pa
ra pekcrja media massa. Media massa memang banyak menyuarakan

'£2 Dsti Gilhcior (AulKor We Mrtdi.i. Crossroots |ouinal\8m B/ ihio Ptppb, For
ili« People by,; Publisher; O'H-illy Media, Inc.; New Ed edition jfanuarv 24
znnsj, hiin.iaa,
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pendapai-peodapat yang baw. "suara'suara baru". "Tbpi, sejalinya
bukao yaog sebcnamya orang i&giQ katakan, fnclaiokao paodaiigaji-
pandaagan lentang apa yang orang pikJrkan dan ingin dcnga^kan,
meski hal ilu hanya milik sedikit orang," cetus Gillmor. Maka imlah,
media wcblog menjadi batu loncaiaa, kalau bukan saluran media,
bagi publik yang Ingin bercakap-cakap dan mengelengahkan "suara-
suara" mereka. Tcrlcpas dari apa yang dibingkai olch media massa,
leniang apa yang harus dipikirkan dan didcrgarkan publik. "B!o§s
con be acts ofcivic engagswenW legas Gillrnor

Meski banyak diragukan, kcrap dari medid b/ogs ditcmukan
pclaporan yang balk, punya kcmcndalaman, yaog tidak ditcmukan
di dalam keterbatasan waktu dan mong reporiase standar media
Pamela Jones [Groklaw; httpVAvsvwgroklaw.oeL." mcrupakan
contohnya. Jones cnelaporkan peijuangan hukuni mclawan SCO
Group, perusahaan , Jones meinbuka ccfah hukum bagi
penggunaan free softivare bagi komunitas. SCO mengklairn kc*
pemilikan so/avore yang dirintis L'nux opcratins sislem. Hal
ini menfadi tuntutnn banyak perusahaan, lermasuk ISM. dan
mcngancajn para pengguna Linux. Pertempuran ini yaog kelak
meinbuka ruang bagi open source softwoK.

Kasus ini tidak begiiu baoyak diliput organisasi jurnaJiscne
profesionai, Jones dan paia sukaielawan begitu balk dalam mcla*
porkannya. RlseC yang dilakukannya bukan hal mudah. Jones"
tahu lipuiannya tidak bcgftu raenarik. IBM lidak akan raeno-
loognya. la cnemilih scbagai pelapot maleri kasus lersebut. Thpi,
akhimya. Jones menjadi pelapot pensliwa krusial mengenai "open
source jovmalism", yang kemudian dinikmati dan dimaofaaikan
banyak plhak, menjadi iilikan "the many-eyehoUs poiver in this
new context."

Dengan demikian, reporlcr investigasi mengerjakan pcliputan

2S GfoUaw hUp./Avww.grokJaw n^u'A paralefialwhorun#.1 blojjca 11
jelss Gillmor. lQg.ciL

24 Jones interview; hUpi^'ivww.)IflUX-OTg/fieopIe.'pi.BroUaw.lilml
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yang kerap menghancurkan kemapanan olorilas dan organUasi-or-
ganisasl, larmasuk kfilompok-kebmpok sempalan. la juga kerap
menjatuhknn reputasi pemiklran kcpcmimpinan lerlenlu, dan
mcnjadi sosok yang tidak selalu benar, memiliki aib kcsaiahan. la

. mengumpulkan fakla-fakia yang dilunggu-lunggc banyak orang
scbagai sebuah kejutan. Bukan sekadar pemyalaan-peroyataan
konfraversiaJ, yang dikutipnya dari para narasuiBbcmya, atau
para pakar yang menyatakan scbuah kebenaran, melainkan
orang'orang yang inengetahui adanya rahasia yang belum atau
tidak bisa diungkap, dan meraaa maiali atau merasa wajib untuk
mengungkapkan apa-apa yang teUh dirahasiakaa selama ini

Dalam scbuah paparan, unsux per unsur yang meodukung
benCukan Good Invostigalli/e Reporter^^ itu di antaranya adalah;

•  Selalu ingin tnhu

• Mampu mendapalkaonya

• Mampu memaharniDya

• Mampu jnenyampalkannya

• Meoimbulkan kcinginan beraksi
•  Peduli cerhadap [permasalahan) orang

Unluk mencapai kesemua kemampuan itu, wartawan invcstlgatif
mcmerlukan kecukupac perailikan:

•  pcngelahuaa fakla-fakta

•  rasa iba tethadap pembaca
•  aksi publik
•  bukum—mclawan kelamaJcan

•  perbaikan sosial

SelaJu ingin tahu fMbnts to knov/], Mampu mendapatkan

25 Ftte S Stefr»ri«, dari Joii/ruilibm Departement. Vi<»stem Wjshin|lon University,
dikuljp Armainisomah, op r.n.
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kelerangaa to find out), Mampu mcmahaminya (Ab!s (o
understand), Mampu menyampoikannya (Abfe fo teJJ tho public),
MeDimbulkaa kcinginan beraksi (Mbnis oclfpn), PaduU terhadap
[petmasalaban) orang (Cores about pcopJe also), untuk mencapai
semua kcmampuaji itu. waitawan invesligalif memcrlukan kecu-
kupan pemlllkan; pengetahuan fakta-fakla [facts knonrledge),
memahami hati Durani pembaca (p;fvob? consdence /readers), aksi
publik(puWi'cact/an), hukura—mclawan ketamakan f/atvs/ogoi'nsf
greedsj, pcrbaikan sosial (reform).

Semua ilu menggambaikaD bagaJmana pcrsyaratan Uputan
invesligasi memiliki kekhasantersendiri bagi wartawanoya.

FcQyamarau (going uncforcover)

Teikadang, manakala reporter mcQgeriakan sebuah artikel
jnvcfftigafi've, mereka mclakukan penyamaran dan lidak mengung-
kapkan pada sumber-sumber kisah bahwa mereka adalali reporter.

Scorang reporter, di Chicago, melamar dan raendapatkan
pekerjaan sebagai peojaga keamanan dl peojara negara begian,
namun lidak peioali meogatakan pada para pejabat yaog meog-
gajinya bahwa ia adaJah seorang reporter. Selc^ah ilu ia menoJis
sebuah artikel orang-pertama [dicfirst-person articles). Dalam fcisah
laio, eeorang reporter dl Albuquerque, New Mexico, mcndaftarkan
dl sebuah sekolah menengah alas lokal kemudian menulis
sebuah serial ten tang apa yang terjadi di sana. Selama liputannya
dikerjakan, ia lak pemah berterus lerang pada paia pejabal sekoUb
bahwa ia adalab seorang reporter.

ChScago Sun-7inies, pada 19?9, pcmah menyewa kedai
mtnum di kota, menamakaimya scbagai 77ie M/roge* dan meog-
opcrasikannya selama empal bulan dengan sebuah LSM—The
Better Goi^ntment Assoc;at/oj?. Kedai minum iru menjadi tempat

26 iTule & Anderson, op.ciU, hJm. 5&2
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bagi paia penyelidik, bereama para reporter sural kabardan media
elekironik. untuk mengungkapkan korupsi dan zTusOTonbgement
dalam pemerintahan, I^ra reporler dan penyelidik yang bekerja
sebagai bortender, lidak pernah mengungkapkan pada pcnyella
niereka siapa sesungguhnya mereka.

Salah salu dari reporter yang terlibal daJam investigasi
Uu, Pamela Zekman, kemudian menerbitkan laporannya untuk
The Sun'Times. iCetika ia mempublikasikan serial The Mroge,
lapotao invcstlgalifnya meriaci berbagai tindak penyogokan yang
mengakibatkan permasalahan kesehatan masyarakat, kacaunya
standar keamanan, serta tindak pemerasan yang dJlakukas seorang
inspektur koTa (yang membidangi kewenangan kasus "minuman
keras") selempal terhadap para pcmbuaC minuman /jguor, pelaku
bisnis mesinjakebcx dan pSnnball ilegal, dan perilaku bolos kcria
para pegawai sipil

Serial lersebut dlDominasikan untuk penghaigaan seriaJ invcs-
tigatif PuJilzer tcrbaik, dan masuk ke dalam daftar fiDalis. Namun,
akbimya teipakaa dikaJabkan oleh laporan lain. Beberapa anggota
Dewan Pulitzer menganggap babwa para reporter, yaBg menyamar
dan meagoperasikansebuDh barilu, lelah memasuki medan operasi
jurnalistik yang kontraversial, mcnlmbulkan pelbagai pertanyaan
serius seal elikjurnalistik. Kebcratan diajukan, raenurul Rivers dan
Mathews^', karena pelbagai berila mereka didapat dari lindakan
penyiasalan, untuk meDjaiingbcrbagai perabicaraan dan perisfiwa
pembayatan upeti ilu. Pekerjaan penyiasalan seperti itu dinilai,
oleh para peagecamnya, mendekati tindakan yang seharusnya
menjadi fugas kepolisian.

Banyak editor dan direktur berita kemudian meneruskan
perdebatan bahwa tindakan menyamar merupakan suatu praklik
ponlpuan yang merugikan kredlbllitas organisasi berita. Mereka
lidak meoghendaki para reporter mengaburkan jati dirinya sendirl,

V River* flan Mathewa, "tifidakart mfmaia.matal*. ci'/. Mm
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mereka juga tidak pernah mengizinkan tipe investigasi semacam
ini— selamanya.

Tentu saja. hal di atas dapat pula diperdebatkan, karena pada
kenyataannya banyak juga kisah bagus yang tak dapat diperoleh jika
sang reporter langsung memasuki sebuah situasi, lantas serta-merta
mengumumkan babwa dirinya adalah seorang reporter. Apalagi
dengan menegaskan dari awal pertemuan, bahwa apa pun yang
dikatakan orang akan langsung dicetak atau disiarkan medianya.
Melakukan hal ini dapat beraiti bahwa seorang reporter tidak dapat
lagi membeli obat bins di toilet wanita di SMU setempat, atau tidak
akan mendapat perlakuan yang sama dengan para sipir—ketika
berada di sebuah penjara—jika para pejabat penjara dan tahanan
mengetahui bahwa dirinya adalah seorang reporter. Dan, tentu saja,
para reporter yang bekerja sebagai bartender di The Mirage pun
tidak akan mendapatkan bahan berita ihwal berbagai pemerasan
para pejabat dan penyogokan pemilik bar dan restauran.

Namun, dalam situasi di mana aktivitas kriminal tengah
diinvestigasi, beberapa editor dan direktur berita saling ber-
bantahan. Mereka tidak pernah mendapatkan kesepakatan di soal
ini: apakah hasil akhir kerja wartawan, atas nama kepentingan
publik, dapat membenarkan segala cara peliputan. Termasuk. di
urusan cara menipu jati diri, tidak menyatakan bahwa mereka
adalah pencari informasi, mereka adalah pembuat berita, pencatat
berbagai kejadian ilegal, kejahatan, atau skandal.

Pada beberapa tindakan penyiasatan berikut ini, beberapa
kalangan pers menyepakatinya sebagai sebuah upaya yang
tidak melanggar etika. Mereka masih menilai sebagai kegiatan
taktik jurnalistik, bukan tindak pelanggaran. Para jurnalis masih
diperbolehkan untuk mewawancarai para tetangga, teman-teman,
atau para musuh dari orang yang hendak diberitakan. Wartawan
tidak dinilai melanggar bila tidak mengungkapkan identitas sebagai
reporter saat berbicara melalui telepon, atau saat mereka tidak
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sedang bertugas sebagai reporter. Bahkan, mereka masih dianggap
layak ketika menjadi seorang konsumen biasa, yang hendak
mengecek mobilnya ke sejumlah bengkel, untuk mengangkat kisah
penipuan sejumlah bengkel kendaraan terhadap para pemilik
kendaraan. "Penyiasatan serupa ini dapat dibenarkan". nilai Rivers
dan Mathews, karena alasan "sifat tujuan (yang) balk, yakni,
melindungi para konsumen yang umumnya mudah tertipu".

Akan tetapi, dari perspektif lain, alasan melindungi konsumen
bisa menjadi tindakan malpraktek kewartawanan. Seperti di-
kisahkan seorang wartawan^®, yang mencuplik kisah seorang
profesor Sejarah Pers di George Washington University.

Konon, di Washington, ada sebuah media televisi yang intens dan
concern dengan liputan investigatif. Sampai suatu ketika. tim
investigasi mereka mendengar adanya sebuah toko swalayen daging
yang menjiial daging dengan teknik khusus. Yaknl mencampur daging
yang masih segar dengan yang sudah biisuk.

Taktik disusun, dan skenario liputan disiapkan. Tim mereka sepakat
mengirim satu. orang (sebut saja A) untuk menyamar sebagai
prarausaji. Untuk mendapatkan bukti otentik, si A meraasang sebuah
hidden camera (kamera tersebut disembunyikan, dalam kasus ini, di
dalam rambut kribo si wartawan, red).

Singkat cerita, A berhasil mendapat bahan yang sangat gurih dan
lezat. Tanpa pikir panjang, si redaktur televisi itu menayangkan berita
eksklusif investigatif tersebut. Dalam kurun seminggu berikutnya, si
pemilik swalayan daging itu menggugat stasiun tv itu ke pengadilan.
Tuduhannya, stasiun televisi itu melanggar hukum: Mendapatkan
berita dengan cara kriminal.

Di mana letak titik kriminalnya?

Pertama, si A ketika mendaftar sebagai pramusaji menyatakan dirinya
tidak sedang bekerja di tempat Iain (dinilai sebagai kriminalitas ).
Kedua, hidden camera itu dipandang sebagai tindakan yang tidak etik.

28 Rommy Fifari, keterangan yang diberikan dalam serangkaian kontak-kontakan
email, yang dilakukan sepanjang akhir 2000 sampai awal 2001.
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TUduhannya. memata-matai. Dan ketiga, mereka menayangkanberita
tersebut tanpa ada konfirmasi. serta tak memberikan pihak tertuduh
membela diri. Ini dipandang sebagai pelanggaran kode etik.
Bagaimana hasil akhirnya? Stasiun tv tersebut diganjar vonis hakim:
membayar sejiimlah uang kepada si pemilik swalayan tersebut.

Akan tetapi, bagaimana wartawan mendapatkan fakta-fakta
investigatif yang ditutup-tutupi? Adakah kasus kamera yang di-
sembunyikan di rambut kribo wartawan televisi itu berarti meng-
haramkan tindakan penyamaran wartawan investigasi. Walau
jawabannya masih penuh dengan diskusi, ada baiknya menyerap
pandangan wartawan yang bergelut di lapangan sehari-hari.

Wartawan dapat melakukan tindakan undercover dalam situasi
dan kondisi tertentu. Penyamaran wartawan di kaia melakukan
investigasi bisa dilakukan, dengan persyaratan tertentu. "Di
mana seorang wartawan diharuskan menjadi saksi mata, dan
mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang awalnya enggan
untuk bicara, menjadi mau berkomentar," papar Bambang
Harymurti", yang kerap disebut dalam inisial BHM.

Contoh kasus mengenai wartawan yang menyamar, BHM
menunjuk pada liputan mengenai kasus bom yang menuduh
Jamaah Islamiyah (JI) sebagai aktor. Di dalam pencarian datanya,
setelah didiskusikan berulang kali, akhirnya diputuskan harus ada
wartawan Tempo yang masuk ke tempat mereka tanpa diketahui
identitasnya. Bila mengaku. dan diketahui keberadaannya sebagai
wartawan, hal itu tidak memungkinkan mendapatkan data,
bahkan bisa jadi akan ada penolakan. Untuk itu, Tempo mengirim
wartawan yang menyamar masuk ke sana, dan mengikuti segaia
proses rekrutmen.

Higasnya adalah mencatat segaia aktivitas yang ditemuinya,

29 Bambang Harymuxd,dalam wawancara, tanggal 14 September 2004. di Jakarta,
untuk kepentingan riset Tesis penulis. Wawancara dilakukan malam, di dalam
mobil, menuju tempat acara pertemuan di di Hotel Hilton, yang dihadiri para
pemimpin redaksi dan undangan lain,
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dalam catatan yang berbeotuk diaii aktivitas hariaa. la tidak
bisa mamotret. la lidak bisa menulis langsung dl lapaiigaD, saal
menemukan beibagai kefadian yang ditemuinya. la banya bisa
mecicatal pada waklu-waktu Icrtenlu, sebuab prosas diari, Daii
Sana, usaj meogifcviti segala keglatan, catalannya itu dibahas di
redaksi dan kemudiao diformal ke daJam pslapoian liputan, lapi
bukan unCuk dibetilakao.

Sebab, lindak pellputan andb/coveritu dUakukan hanya unluk
jnendapatkan baban^bahan liputan yaog bersifal
latar belakang dari kasus yang hcndak diangkat. Bahan-bahan
Itu lidaklah bersifat on the record, BahaD'babaa lipulan iiu barus
diverifikasl, dikJarifikasi, dan dikonfirmasi terlebih dahulu blla
handak dilaporkan.

Berbakal Isporan itulah, wartawan Tempo yang lain dikirim
untuk memverifikas}, mengklarifikasi, dan mengonfinnasi segala
hal yang diiemukan wartawan sebelumnya, kepada pihak'pihak
yang dinilai tcrkait dan penting ditemui. Segala rincian keterangan
ynng didapatnyo—dan diusahakan lanpa sandungan pcrmlntaan
off the record, dan permintaan sumber anonim,- dan diketahui
bahwa yang mencatatnya adaJah wartawan Tempo—keraudian
dijadikan sebagai scbuah laporan pcmberitaan. ,

Tindak penyamaran ini, ditegaskan BHM, oleh Tempo
dilakukan dengan persyaralan yang kef at, yakni, benai-benar
kondisi dan tuiuannya unluk kepeotingan publik. flerdasar hal
itulah, beberapa pcliputan Tempo melakukan langkah undercover
pada beberapa pemberilaan investlgasinya.

Tempo mcnganggap Invesligasl itu sebagai alac lurnalistik
dalam menlalankan tugas ulamanya, yaitu menyainpaikan infor-
masi yang berlandaskan kebenaran fakta-fakla jumalisme. Tugas
uCama media, dalam slstcm demoktasi, addlab memberikaa infor-

masi kepada masyarakat. Untuk mcntalankan tugas'fugas semacam
Itulah, wartawan mcmpunyai hak^hak istimewa. Hak Istimewa ini

RErORT/kSE (NVESTIGASI | 29



selalu berhubungan dengan kepentingan publik. Karena itulah,
pada saat wartawan melakukan peliputan, wartawan mendapat
kemudahan untuk mendapatkan akses dibandingkan pihak-pihak
yang lain.

Hijuan investigasi majaiah Tempo, menurut BHM, ialah untuk
mendorong terciptanya aparat penegak hukum di Indonesia yang
bersih. Bersihnya aparat penegak hukum maka otomatis akan
mendorong kinerja lembaga-Iembaga yang lain juga menjadi
bersih. Bila penegak hukumnya bersih, maka diharapkan dapat
membersihkan dan membongkar skandal-skandal yang ada.

Jurnalisme investigasi mempunyai peran besar bagi sebuah
penciptaan masyarakat madani yang memiliki kelembagaan good
governance. Melalui kegiatan jurnalisme investigasi, masyarakat
diajak untuk berkembang dengan mengkritisi kinerja pemerim
tahannya, berdasaxkan tanggung jawabnya dalam mendorong lum-
buhnya kondisi good goverment.

Dengan demlkian, duduk perkara kegiatan penyamaran ini memang
sangat krusial. BeUiyak batas bisa ditetapkan, banyak batas masili
dimungkinkan untuk dilakukan.

Sebab, segala tindak penyamaran ini berhubungan dengan
seal etika. Berbagai upaya penyamaran ini bisa dinilai sebagai
tindakan pelanggaran terhadap etika media. Pelanggaran terhadap
rambu-rambu kejujuran, masalah pribadi, dan rasa hormat yang
dimiliki publik. Berbagai tindakan memata-matai yang berdampak
kepada kejengkelan publik terhadap reporter di antaranya,
berkisar dari tindakan menggeledahi keranjang sampah orang
lain sampai tindakan menguping pembicaraan orang lain atau
menyadap. Berbagai tindakan yang dianggap bukan lagi akan
mengundang kegusaran, akan tetapi telah benar-benar raelanggar,
ialah: bertindak sebagai seorang pejabat resmi pemerintahan,
sekalipun yang disandangnya hanyalah sebuah jabatan yang
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rendah lingkatannya. Conlohnya» penyajnaraa wailawaa sebagai
petugas dinas pemakamDn, ketika mondekaU kepada keluarga
korbaa perabunuhan» uinuk lujuaa memperoleh infonnasi.

Dv sejumJah sural kabar dan biro-biro aiaraa. penyamaran
juraallstik dipraklikkan. Bagaimaaapun, pada umumnya» Icknlk
penyamaran acperU ilu adalah leknik terakhir yang dimanfaaikan,
digunakan hanya sctelah para edJCor, direktur bcrita dan reporter
mcnyimpulkan bahwa sebaah klsah begitu sigaifikan (penLingnyaj
dan tidak ada cara Iain unluk mengetahuioya (kecuaJi dengan
mcnjalankAn penyamaran jurnalislik),

Hal ini pula yang mcmunculkan, antara lain, fenomena Nara-
sumber RahasJa. Peliputan invesiigatifmengonai pelbagai perlsiiwa
politis di kofangan elit kerap mcminla kchadiran naiasumber
rahasw sebagai pcnibocor informasi, Bcrbagai kasus pengadilan di
AS memutuskan unluk memcnjarakan para wartawan yang tidak
mau membuka sjapa narasumber raJiasia mcreka. Para warlawan
benar-benar diuji keberanjar>nya, dan integritasnya, ketika harus
menolak paksaan siapa yang lelah raembcfinya informasi yang
disampaikan secara rahasia. Ukurannya adalah pelayanan publik
wartawan. Bila seorang warlawan hcndak mengungkap rahasia
narasumber yang raeminla dilulup-lutupi, kajlan kepenlingan
pelayanan publik rnestimoniadialasan utama mengapapermintaan
narasumber ilu hcndak dilerima atau ditolak. "Paling tidak harus
mengetahuilebihdulusampaisejauhmana idenlifikas i narasumber
boleb dipaparkaa. daa syarat-syarat apa saja yang harus terpenuhi
sebelum mengungkapkan identitas narasumbernya," saran Rivers
dan Matbews^

Pada intinya, invesLigasi juiaaJismo amallah berbubuogan
dengan upaya yang berkoateks pongujian wlevansi lerhadap
berbagai balyang terkait dengan tujuan publik tertcntu yang cukup
penting. Dan, menghindari sekali kemungkinan memakai praktek
Machiauelis yang menghalalkan segala cara dalara mencapal
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tujuan: menghalalkan segala cara meraih informasi, walaupun
telah dinyatakan ojf the record misalnya, untuk memberitakan
suatu peristiwa.

Pertimbangan untuk tidak menjadi Machiavelian itu sangat
penting bagi wartawan, Walau pun kesulitan menghadang di depan,
wartawan mesti tetap memiliki pertimbangan-pertimbangan moral
dan etik, yang mengacu kepada wacana jurnalisme.

William Recktenwald, reporter Chicago Tribune, yang pernah
menyamar menjadi seorang penjaga penjara dan penyamaran lain
di sejumlah investlgasl, menyatakan bahwa reporter memang se-
harusnya menghindari penyamaran terkecuali jika mutlak diper-
lukan. la memberikan saran-saran berikut ini bagi para reporter
yang terlibat dalam pekerjaan yang membutubkan penyamaran:

Ingat, tugas pertama dari seorang reporter dalam 'meng-
andaikan' dirinya menjadi orang lain adalah semata-mata
untuk melaksanakan pekerjaan denganbenar dan bukan untuk
mengacaukan hidup orang lain. Jika seorang reporter akan
bekerja dl panti perawatan lansia, tugas-tugas pekerjaan itu
harus didahulukan ketimbang profesinya sebagai jurnalis.

•  Jika sesuatu (yang dicari) tak ada di sana, jangan mengada-
adakannya. Jangan membagus-baguskan atau melebih-le-
bihkan. Jangan pernah mendorong orang untuk melanggar
hukum agar 'adegan' dalam kisah Anda terjadi.

•  Seorang reporter yang menggunakan suatu latar belakang
yang palsu harus mengupayakannya sedekat mungkin
dengan kebenaran sesungguhnya. Seorang reporter yang
menggunakan sebuah nama palsu biasanya menggunakan
nama depannya selaku reporter (nama aslinya). Dengan cara
itu, tak ada keraguan/kecurigaan ketika seseorang memanggil
nama sang reporter. Ketika mengisi lembar aplikasi, gunakan
tanggal lahir yang asli dan alamat, asal sekolah, dan
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pengalajnan kerja yang sesunggubnya, kecuali pekerfaannya
seloku reporter. Masih cukup mudah untuk meadaflar
pcngalarnan kita selama dua tabun terakhir, sementara

yang diperlukan biasanya banya pcngalaman selama
ecam bulan icrakhir. DaJam banyak kasus, lalar bclakang
lidak diperiksa. Tapi jangan sekaJi*sekali berbohoog untuk
dokumen'dokurnen Leilentu. seperti lisensi mengemudi,
yang memcrlukan sebuah sumpali.

•  Jangan pcroah melanggarhukum. Proses pengumpulaaberita
ridak dilindungi oleh Amandemen Pertama. Hakim The
Ninth Ciicuit Court Shirlcjy Hufsledler membuatnya lebih
jelas l<igi melaJui putusan pengadilannya (1971 •Dielemann
vs. Time Inc.J babwa 'Amandomea Pertama lidak pcmaJi

menyatakanbahwaorang-orangpers mcndapalkankekebalan
dnri lindakan kerugian (tort, juga berarli ketidakadilaa) dan
kejabatan selama rentang pengampulan berita,"

•  Hiadaii leok journaUsm (leak, berarti lubang). Kisah*
kisah yang didn^nrkan pada "lubang-lubang kebocoran"
mcnggantungkandiiipadatcrialubanyaksumber-sumberlak
bernama. AUb-alih demikian, bcreandarlah pada enfe/pr/se
jouinaiism (enlerprise berarti (i)perusahaan, (2)kebcranian,
(3] kcgiatan berasaha, [4) inisiatifl. Tetaplah antusias dan
mengerjakannya. Gali lerus walaupun harus melalui calatan-
Catalan yang rnembosankan. Kunci keberhasilan adalab

ketabahan dan panggalian/peodalaman.

Akhir diskusi undercover ini mcmaag penuh polomik. Namun,
beberapa rambu yang dicatat peadapat paia pelaku invesUgalif,
ditambah wacana leoritik jumalisme, lampaknya membangun
suatu pemahaman yang bukan. hanya beikisar di kesimpulan ya
dan tidak.
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Proses InvestigasL

Secaia sederbana, kegidtan bputan investiKaUf umumnya Lerbagi
ke daJam dua proses peliputan." Kegialan awal invcsCigallf lalah
menelusuri pclbagai kasus/skandal/permasalahan yaiig mesli di*
lindak'IanjuU pennasalahanoya. Jika didapal, maka pada bagian
kcdua kegialan yong merupakan tahap"'seiius", invpstigasi mc-
mulai kerjaoya.

Upaya penclusuran icformasi, di Bagiaa Awal investigasi,
dilujukao bukan untuk membuklikan hipoiesis. Hal ini baraiti pel*
bagai upaya untuk mendapalkan janji wawancara dengan sumber*
sumber Icrtcniu, mencarl catala-caiaian yang punya kelayakan,
melakukan konaullasi dengan otang'orang di keredaksian. Dua
pcrlanyaan penttngkerap dJajukan, pada lahap pcrtama invesligatif
ini, "Apakah di sana ada sebuah kisah?" Dan, 'Apakah saya pastl
meadapatkannya?" Jika jawahannya meroiuk kepada "lidak", maka
biasanya kecll kemungkinaja iLvestigasi dllanjulkao

Kelika jawaban kedua pertanyaan llu ialah "yes", maka keria
investigasi telah dimuJai, Hal iiu bisa dimulai dari liipotesis yang
telahdibuat; kemanaarah Upulan barus dituju. Darisinl, gambaran
pencarian fakta mesd terbentuk. Langkah penub kehali'halian
akan mcnjaga ketja pencarian yang mcsti dilempuh, dan akan
meraberikan bcrbagai amatan pcnting yang mesli dilihal, Peralatnn
pencarian harus dipersiapkan. Bukan hanya mernlliki pcrangkal
keras, seperii notebook, laptop, atau meja tulis luas semala, akan
Iclapi yang terl&bihpenling ialah kesiapan cnenyusun fde laformasi
sccara jelas, runut, sistemalis, dan koheren. Pcngorganisasian jrJe
itu biasanya melipuli Jawaban lethadap beberapa pertanyaan
berikul*';

90 Briiin S Brooks (eta/). 19C0, Netv? Beporting oM Uiicd edition, N»w
Yock ; St Manm Press, Win. 39fi-97,
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1. Siapa saja yang mesti dihubungi unluk melakukan pe>
jaajian pembicaiaan? Siapa safa yang akan meoyulilkan
menghubungrnya? Slapa saja yang mesii dikontak di awal?
Kedua? Terakhir?

2. Apa saja calalan-calaUo yang dibutuhkan? Di manakah

lempalnya? Di kclompok publik manakah? BagaJmana
cara mtsodapalkan salah salunya yang sulit unluk segera di-
abes?

3. Apa yang paling dibarapbn unluk dibuklikan? Apa yang

terakhir akan selalu jadi kisah panting? Barapa lama lovesli*
gasi ini akan mengamhil waktu?

Bila pelbagai perlany.ian itu terjawab, perencanaan investigaai niu-
lai dikerjakan, Hal ini di antaraaya menyangkul urusan mental.
Soal ini kerap dlnyatakan panting oleh reporter senior yang me*
lakukan investlgnsi bcrkall-kall. Kerja sama dengan para cdilor
mempakan hal penting lain. Bagi paia pemula, menyampaikan
rancaxigan langkah investigasi secara tertulis kcpada editor, akan

banyak membanlu. Para editor akan menulupi Jubong-lubang
kelemahan, dan menibenkan pelbagai bantuan.

Flefcsibilitas diri mesLi diperlahankon ketika menghadapi
banyak pilUian. Selaraa wawaccara awal dilakuknn, cermati pel*
bagai jawaban dari pelbagai narasumber. Ketika raengecek catatan
lerlenlu, padankan dengan rcfcrensi atau sujnber lain.

Pcngorjaan secara cnelodis sangat diperlukan, Rdiputan inves-
tigalif yang balk kerap memillki Catalan harian yang telah didapat.
Tbrsimpan di daJam catatan pengamalan. Seila, dipenuhi analisis
yang perlu dipelajari dan dibutuhkan, Berbagai perkembangan
yang bendak dielaborasi. bila perlu dl-cross-cAeJc dengan berbagai
file, alau nama. orgaDisasi, dan kejadian. Unluk memudahkan

peoganalisaan. pengkodean biasanya dipergunakao untuk sumbei-
suraber konfidensial.
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Paparan kegiatan investigatif ini, oleh beberapa literatur.
diuraikan ke dalara metode kerja yang sistematis. Rancangan
metodenya mengimplikasikan beberapa tahap kegiatan, mekanisme
yang mesti dikerjakan, dan umum dipakai di liputan investigatif.

Penjelasan berikut ini adalah kutipan dari Paul N.Williams.^^
Williams menggambarkan bagaimana langkah-langkah yang men-
dasari para wartawan investigatif di berbagai tempat mengerjakan
liputannya.

11 Langkah Paul Williams

Dalam menjelaskan langkah-langkah reportase investigatif, Paul
N.Williams sering dikutip. la wartawan investigasi, dari Omaha,
juga teoritisi di Ohio State University, la menggambarkan reportase
investigatif secara lengkap melalui bukunya Investigative Reporting
and Editing.

Gambaran ideal Williams mencatat nama-nama besar
Bernsteins, Steffenses, Hershes dan Tarbells di dunia jurnalisme
investigasi. Namun, sekaligus juga keganjilan kalangan wartawan
yang salah mempersepsi kerja investigatifnya. Banyak reporter
merasa memiliki rumus dalam mencari fakta dan kisah sensasi
investigatif. Padahal, mereka hanya mengungkap kisah keseharian
dari seorang narasumber. Mereka hanya mengumandangkan protes
keapatisan masyarakat yang tidak merespon sebuah permasalahan.
Wartawan ini telah gagal melakukan pengujian pengumpulan
segala sesuatu (fakta, data, keterangan) yang pembaca ingin tahu.
Akhirnya, wartawan macam ini gagal menjadikan segala fakta, data,
keterangan itu ke dalam pelaporan yang padu, utuh, menyeluruh,
dan memikat.

Untuk menghindari itu. Williams memerikan sebelas langkah
/nvestigafiVe reporting, yang terdiri dari:

32 dalam Weinberg, hlm.9-13.
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3. Conception

2. Feasibility Study

3. Go-No-Go Decision

4. Basebuilding

5. Planning

6. Original Research

7. Reevaluation

8. Filling the Gaps

9. Final Evaluation

10. VWiting and Rewriting
11. Publication and Follow-up Stories

Kessbelas langkah ini menguraikan beberapa subunsur yang me-
nyertainya. Ringkasan penjelasan dari Wainbcrg ini iriGnggam-
barkan langkah dan subunsur peliputan investigatif di dunia jur-
nalisme AS.

1. Conception

Unsur awal dari kerja investigasi ini berkaitan dengan apa yang
disebut pencarian pelbagai ide/gagasan—yang menunit Williams
merupakan proses yang unending, tak pernah henti atau usai
dicari. Pelbagai ide investigasi itu bisa datang dari mana saja,
seperti dari permasalahan di dunia periklanan, penjualan
gedung/rumah/tempat, pengumuraan [catatan) tentang kepailitan,
pelbagai transfer (keuangan) dari kaum eksekutif bisnis, selebaran
(nepvs/effers) profesional dan perusahaan. Pelbagai ide atau gagasan
itu. menurut Williams, bisa didapat melalui:

a. Saran Seseorang
Ide investigasi itu antara lain dapat diambil dari pernyataan
seseorang. Maka itu, janganlah menganulir sebuah tips yang
dikemukakan seseorang begitu saja. Bisa jadi, hal itu terkait
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dengan sebuah kisah penting. Untuk itu, wartawan mesti
menelusuri pelbagai fakta, untuk membuktikan seberapa
jauh keterkaitannya dengan pernyataan orang tersebut. Hal
itu berarti di antaranya ialah melakukan kontak telepon
dengan sumber-sumber yang layak, untuk menentukan
apakah pernyataan itu benar/salah. Sering kali memerlksa
tips itu berarti mengunjungi pengadilan, perpustakaan atau
gedung arsip lainnya.

b. Menyimak Pelbagai Narasumber Reguler
Selain tips, pelbagai gagasan investigasi bisa didapat dari
pelbagai narasumber reguler. Sumber-sumber reguler ini
mesti selalu dijaga hubungannya, dikembangkan kontak
komunikasinya—selain untuk kepentingan pencarian liputan
yang umum dan mendapatkan berita-berita aktual. Hal ini
berarti; melakukan kontak tatap-muka dengan pelbagai
sumber, mendengarkan pembicaraan di elevator dan ruang-
tunggu, meliput beberapa rapat pemerintahan yang tidak
diminati wartawan lain. Bagi wartawan investigasi freelance
yang kerjanya meloncat dari topik ke topik, narasumber
reguler ialah orang-orang yang telah menjadi rekanan terdekat,
atau komunitas sosial yang telah terjalin hubungannya.
Pada intinya, mereka ialah orang-orang yang ditemui para
wartawan investigatif karena mengetahui sesuatu yang tidak
diketahui banyak orang. Mereka adalah sumber informasi
yang potensial.

c. Membaca

Investigasi bisa pula dimulai dari berbagai bacaan. Dalam
arti, menyimak berbagai informasi. Hal itu berarti; membaca
berbagai surat kabar lokal dan nasional setiap hari, menyimak
berita-berita televisi dan mendengarkan radio, melihat-lihat
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sckian jenis isi majalah, mcngunjungi bcrbagai toko bufcu
dan perpustakaan serta pelbagal tempat Iain yang Cerdafiar/
tercalat oleh pelbagai agcnai pemerintab, perusahaan, ke-
lompok amal alauberbagai organisasi lainnya.

d. Memanfaatkan Polungan Berila
Dari potongan berita, invesligasi bisa juga benngla. Aku-
mulasi keingjntahuan xvartaivan investigasl seringkali
dipengaruhj bctbagai potongan benia yaog menarik per-
hatiannya: y.ing selama bcibulan«bulan, dikumpulkan.
Dan, kemudian, mcoirabulkan pertanyaan jvby or ieoiv pada
kelangsungan peristiwa tersebut

c. Mengembanskan Sudut Pandung Lain dari Pcrisliwa
Berita

Selain mengcmbangkan pprtanyaan ivi?ydaniJOivdari pelbagai
berita, mvestiga.sl juga bisa didapal dan caia memandang
sebuah pensliwa yang terjadi, Kelika sebuah peristiwa yang
biasa-biasn saja didengar, dan dicatat, waitawan invesligasi
m cnemukansesualukelikamenelusunnyadaripcrspektif yang
lain. Tenlu saja, di sini, menyangkul ketekunan dan kesabaran
untukmemfokuskan pcrhatian di dajampeDgamalan.

f. Obaervasi langsung

Pencaiianide di sini berkaitan dengan upay awaitawanunluk
raengcnali pelbagai pcnnasaJaban yang lidak terlihat, lepas
dari pengamatan, dari rulinitas kegiatan kemasyarakatan
dan pelbagai institusinya.

"Duduk dan perhalikan lembok, dan tanyakan, apakab
hal-hal yang Ecrjadi dl kota ini, yang berdampak pada banyak
orang namun tak pcmah lertuliskan, yang tampaknya luput
dari pembcntaan?" Saran Williams.
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Hal ini berarti menelusuri pelbagai peristiwa yang

mungkin terjadi di institusi yang berkenaan dengan masya-
rakat umum, pendidikan, kelembagaan nonprofit, per-
usahaan: seperti: bank, unit simpan-pinjam, koperasi kre-
dit, perusahan akuntansi, firma hukum, asuransi, rumah
sakit, serikat pekerja, dan tempat-tempat kerja penting lain
yang biasanya merupakan institusi yang bersembunyi dari
pengawasan/penyidikan.

2. Feasibility Study
Usai mengonsep gagasan atau temuan investigasi yang hendak
diliput, langkah selanjutnya ialah mengukur kemampuan dan
perlengkapan yang diperlukan. Ide menginventigasi suatu subjek
tidak bisa langsung dikerjakan begitu saja. Liputan inventigasi ber-
beda dengan liputan umum, yang hanya mengungkap apa yang
terlihat. Di dalam inventigasi, peliputan memerlukan penyiapan
yang di luar perangkat standar liputan umum. Upaya mengukur
hal-hal teisebut disebut langkah studi kelayakan: upaya wartawan
menganalisis berbagai kemungkinan yang akan dan harus dihadapi.
Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu dipelajari wartawan
sebelum memulai peliputan investigasi:

a. Berbagai Halangan yang Harus Diatasi? Atau, Hal-hal yang
Perlu Dipersiapkan
Williams menjelaskan beberapa hal yang perlu diper-
timbangkan:

•  Apa tersedia catatan-catatan?
•  Apa sumber bersedia bicara tentang subjek yang hendak

diinvestigasi?

•  Pengaturan waktu peliputan, seperti mengukur kelayak-
kan masa peliputan politik pemilihan. dari fase pemu-
ngutan suara, pertemuan dengar pendapat, atau pertemu-
an dewan kota.
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•  JCemftmpuan menglnlerpretasl hal teknis, yang betkaitan
dengan dala/kelerangan/fakta, alau lalnnya, yang akaa
ditemukan; berikm juga pBDcarian kolega yang dapai
rnembantu peDglntetpielasian.

• Mcngukur kftmungkioan kesulilan narasumber uotuk
dllembus, bersedia memberikan keterangan yang akan
diminJa, bila diknitkan dengan laiget (darapak) dari
subjekyaog akan dunvesUgasi.

•  Lalu, lerakhir, mernpcrtinibangkan kemungkinan adanya
pelbagai luntutan (pengadi)an, gugatan, protes keras,
dsbl dari pelbagai pihakyang tctkait dengan subjek yang
hendak diinvesdga.si.

b. Orang-orang yang Dipcrlukan
Hal ini menyangkut kesiapan meliput berbagai bal yang
terbit, Penghitungan terhadap pelbagai obfek yang liatus
direportase, disidik, dicari, dan seterusnya, sangalmembantu
pengukuran kemampuan orang-orang yang diperlukart
Unfukitu, bebetapa orang yang biasanya ikutierlibal clalam
pekorfaan invostigasi ialah: reporter lain, editor, pensel,
mahasiswa magang, pustakawan yang mengurus pencarian
tfofofeflsc, dan pakar-pakar dari luai.

c. Kemungkinan Adanya Tekaaan terhadap Media Kila
Investigasi yang akan dikerfakao juga harus menghitung
kemungkinan munculnya tekanan. Ini berarli mengufcur
adanya ancaman terhadap kdangsungan media. Berbagai
tekanan ifu bJsa Jangsung tertuju kepada perusahaan pers di
maoa kita bekcTja, atau rcspoo negarif dari perusahaan ikJan
tcrbesar yang telah menjalin kontrak kita, atau teaksi kcras
dari para pembata/pemirsa dengan cara memboikot. •
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Konsekuensi ini sebenarnya bukan sesuatu yang mesti
menjadi halangan. Apalagi sampai menurunkan semangat.
untuk meneruskan rencana investigasi. Walau begitu, tetap
merupakan masalah yang harus dihitung. Maka itu, Williams
mengusuikan, dalam mendiskusikan hal ini, para editor
harus terlibat. Kehadiran editor akan menambah bobot
kesiapan investigasi bila dikaitkan dengan beberapa risiko
yang mesti dihadapi media.

d. Menjaga Kerahasiaan dari Media Lain
Studi kelayakan pun menganalisis kemungkinan media
lain yang mencium penginvestigasian kita. Keadaan mi
diperlukan, terutama, jika media kita tengah bersaing atau
berkompetisi dengan pihak lain—yang memiliki kesamaan
karakter laporan jurnalistiknya. Sesama media di Indonesia,
misalnya, kini kerap terlihat bersaing dalam memburu dan
menyajikan berita. Bila menyangkut pemberitaan investigasi,
persaingan tersebut akan mengharuskan wartawan di tiap
media dapat menjaga kerahasiaan liputan-penyidikannya.
Dikarenakan subjek berita yang dipilih, bukan lagi menjadi
sarana rutinitas pemberitaan. Pemberitaan investigasi
terkait dengan tingkatan, ciri, dan kapasitas media yang
hendak dicitrakan di masyarakat. Sebuah liputan investigasi
merupakan barang eksklusif dan mahal bila dikaitkan dengan
nilai jual yang telah direncanakan akan dibeli masyarakat.

3. Go-No-Go Decision

Langkah ini merupakan pengukuran terhadap hasil investigasi yang
akan dilakukan. Setiap liputan investigasi mesti memperhitungkan
hasil akhir dari proyek penyelidikan yang akan dikerjakan.
Peliputan investigasi melibatkan, selain kerja keras, dana dan upaya
yang tidak sedikit. Dengan kata lain, ada kerugian materiil (dan
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nonmateriDl) yang haius dihiiung jika hasil penyldikan pelbagai
objek invesijsasi tidak terbukli, Hdak $esuai dengaa perencanaan.

Maka itulah, Paul WilJiams raenyatakan adanya langkab
menghilung kesudahan invesTigasi dengan istiiah "miniinum-
maksimum". Kedua ukuran lersebut meDjcIaskan bagaimana
kerangka berpikir wartawan mesll disiapkan, sejak mula, akan ba-
sii mvestigasiyangharus mencapai targel-iargel lipuian. Minimum
thinking jalah pcndateksian Iiasil minimal yang akan didapal daii
target utama penyelidiknn yang dilakukan selama pelipufan. Lstilab
Moksimum merujuk target utama subfek-subfok nvesligasi yang
hendak dljadikan isu-jsu pemberitaan.

4. Basfibuilding

Langkah keempat ini bcrkaitrfn dengan upaya wartawan uniuk
mencnri dasar pijakan dalam menganalisis scbuah knsus. Seorang
•wartawan, dalam invesLigasinya, kerap liarus bcrhadapan dengan
berbagai kasus. peristiwa, atdu keiadian, yang berbubungan dengan
pelbagai pemikiran, pandnngan. pengetahuan dan semacamnya—
yang tidak atau belum diketahui (dipahami). Tiap kasas yang
lerjadi di masyarakai, misalnya, akan terkoil dengan pornahaman
dasar mengenai kehidupon manusia, iastitusi, atau isudsu; yang
biasanya berbubungan dengan pelbagai wacana sejarali dan
kontemporer.

Pada liiik inilah, WiUjams menyatakan, "to understand how
someihing works, it is necessary to leam how it supposed to work".
Untuk paham bagaimana sesuatu lerjadi, adalah penting mem-
pelajari bagaimana sesualu itu bisa lerjadi. la mcngisyaratkan
perlunya wartawan investigasi banyak belajar dengan pihak-pihak
yang berkompelen di bidang kcahliaa lerlentu.
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5. Planning

Berbeda dengan fase Studi Kelayakan, langkah Perencanaan im
berkaitan dengan kerja pengumpulan, penyusunan, dan pemi-
lihan orang yang akan melaksanakan tugas-tugas tertentu. Pel-
bagai hal, yang berkaitan dengan penyelidikan dan riset yang
akan dilaksanakan, direncanakan sampai ke rincian detil-penger-
jaannya.

a. Pengumpulan dan Penyusunan Informasi
Dalam perencanaan, pembuatan kronologi terhadap pelbagai
data, keterangan, atau fakta, merupakan salah satu langkah
yang harus ditempuh. Proses mengurutkan rincian data ini
terkait dengan pengecekan. Upaya penelitian referen yang
tersusun dengan, secara silang, pelbagai referen lain yang
relevan.

Kumpulan data mengenai karier orang yang tengah di-
investigasi, pertumbuhan kelembagaan tertentu, atau tahap-
an perkembangan isu yang merebak di masyarakat, misalnya.
Proses pengecekan dengan upaya cross-re/erenced, menyilang-
referensikan, seluruh dokumen dan catatan wawancara

dengan pelbagai topik relevan lain juga merupakan langkah
yang penting.

b. Pembagian Tugas

Perencanaan juga menyangkut pengaturan tugas berdasar ba-
han yang hendak ditelusuri. Tugas-tugas ini meliputi penger-
jaan: peliputan, penyimpanan. penulisan, copy-edf£i'ng,
fotografi. grafik, pengecekan akurasi dan kemungkinan
adanya ancaman libel [dari pihak yang merasa dicemarkan).
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6, Orisi/ial Research

Kegiatan riset di sini mengartikan kerja pencaiian data, peaggalian
bahan, meaembus iiDtangan, yang umumiiya tcrdiri daii dua kerja
paoelusuran, yakoi:

a. Penclusuran I^pcrs-T^ails

Pencarian bahan melalui berbagai kcterangan yang bersifat
tpkslual [ftipers], Riset ini mcliputi penggalian lerhadap:
1. Sumber-sumbcr sekundcr, seperti sural kabai, majalah

dan selebaran, naskah-naskah siaran (brondcosl), buku
rcferensi, discrtasi dan lesis, buku-buku umum, <fcrto6os<?
komputer, intemei, dokumeniasi pers yang dikerj^a
pelbagai o^osiasi jurndiame..

2. Dokumen-dokumen primer, seperti pelbagai naskah per*
janjian, Catalan pajak, data-data kclahlian dan kematian,
data keuangan, sampai dotobase pemerintaban.

3. Sislcm inforniDsi kompuler, seperti pelbagai dokumen-
tasi yang dapat diakses melalui komputer

4. Informasi negara lain. Pelbagai infonnasi pcmeriniahan
dan negaia Iain, yang teikait dcngan Ilpuian invcstigasl

h. Pcnclusuran Peop/c

Kegiatan rJsel di sini leikail dengan pekerjaan mencari
dan mewawancarai narasamber terkall {people]. Hal ini
meogisyafatkan kegiatan meDelusuri sumber-sumber yang
harus dfcari melalui direktori-direktori telepon, kola, lem-
pat ketja, sampai para mantan peiabat yang maslb valid
UQtuk dltanyakan kcterangannya—sebagai sumbcr jarlngan
informal, serla pelbagai dokumen dan calatan lainnya. Se-
lain iiu, pencarian data ke sumber'sumber yang yang biasa
menjadi pencctus oplni publik, dan para pakar tpeogamat).
Pada kcmudianoya, ialah pekerjaan raewawaDcarai pelbagai
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sumber tersebut. Wawancara dilakukau tidak sekadar meng-
gali bahan-bahan yang mudah didapat, akan tetapi juga
menyangkut perencanaan terhadap sumber-sumber yang sulit
ditanya, tidak terduga, bahkan punya kemungkinan bias.

7. Reevaluation

Ini raerupakan langkah setelah segala tindak investigasi dilaksana-
kan, dan mendapat banyak masukkan data dan informasi. Kegiatan
di fase ini berarti mengadakah evaluasi ulang tehadap segala hal
yang telah dikerjakan dan didapat. Dan, kembali mempertanyakan,
haruskah investigasi dilanjutkan? Atau, haruskah dikerjakan seka-
rang? Atau, ditunda dahulu untuk sementara.

8. FilUng the Gaps

Pada fase ini, kegiatan investigasi mengupayakan menutupi bebe-
rapa bahan yang masih belum terdata. Untuk itu, kerja peliputan
diarahkan kepada kegiatan people trails, yang bersifat wawancara
kunci, dan penelusuran paper trails untuk pelbagai dokumen
tambahan. Kesemuanya ditargetkan kepada pencapaian jawaban-
jawaban yang sebelumnya tidak ada, diragukan, atau belum men-
jelaskan secara utuh.

9. Final Evaluation

Tahap evaluasi di sini berbeda dengan sebelumnya. Tahap evaluasi
ini iaiah pekerjaan mengukur hasil investigasi dengan kemungkinan
buruk atau negatif, seperti: Menghitung apakah penelusuran data
telah dilakukan berdasar pretensi jurnalisrae, atau politik, atau
detetktif partikelir. atau yang lainnya—yang tidak terkait dengan
kaidah kewartawanan.

•  Apakah wawancara telah dilaksanakan dengan tepat,
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V

kepada orang-orang yang msmaag layak? Bukan kepada
orang yang sengaja merekayasa dinnya agar lerkait
dengan kasus?

Bda diekspos, apakah (idak ada pcrsoalan dengan hak
privasi seorang lokoh publik. Keamaaaa sumber yang
tidak mau diaebulkan, atau dibcritakan, apakah eudah
diperhilungkan? Scria, lingkat akurasl dan kelerbu-
kaannyo, apakah tidak inelaoggar hukum.
Yang lerpcnting, kemudiao, lalah mengcvaluasi ke-

akurasi.in pihak-pibak yang hendak dilaporkan di daJam
standar pekerjaan )umalistik,

10. WfUiiig and HcwrifiAg
Bagjan ini iaiah bagian pelaporan. Pekerjaan mcnulis laporan
invcsligasi, anlar^ lain, niemerlukan kesabaran, ketckunan, dan
kemauan unluk Icrus mempcrbaiki penulisan berila, secara terus-
menerus bila diperlukan.

11. Puft/jcat/fij and Foflow-up Stories

Pelaporan betila iDvesligasi biasanya lidak hanya muncul di
dalara satu kali penerbitan atau siaran pcmberilaan, Masyarakal
kerap memetlukaa pcrkembangan masalah yang telah diungkap.
Penyelesaiandaripihak-pihakyang(erckspos,misabya,pemberila-
annya ditUDggu masyaxakal. Pada sisi iniUb, juiaaliame memcgaag
peranan scbagal penjaga moral masyarakat. Dalam arti, jurnalisme
bukan sekadai pekerjaan membuka aib masyarakat, memburuk-
burukan sisi negatif dari peristiwa kemasyarakatan, melainkan
justni bendak memberilahukan adanya tahapan petkembangan

asyarakat yang berubah: melalui pcmberilaan.m
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KesebclAs langkah Williams tersebut merupakan kelcnskapan
yang uluh daJam inengilusLrasikan kooteks /nvcsbgaO've nportmg
keiJka sebuah media mcngerjakanoya. Kelengkapan rinciaonya
iDcmberikan kesiapan yang mcsd dirailiki media jurnalisme di
dalam jaringan (ne^ivorA) kelembagaan media massa yang ielah
mengindusiti, Sclain itu. terpola ke dalam keniapanan lembaga
peogadilan yang memillid lingkat kesadaran hukum sampai ke
ruang ptivasi individual.

Sebagai contoh, reporter Fred Schulte» seorang pcmimpin
tim invesligatif di News/Sun-Senhnel di Fort Lauderdale, Fia„
meagbabiskan waklu empat rahuii lamaoya unruk mengamati
keseluruban nimahsakil Admlnisliasi Veteran (VA), dan kemudiac
mcmusatkannya pcnelitiannya di Miami. la, dan korDnnya, juga
harus berjuang di pengadilan uotuk mcmenangkan hak mengujV
memciiksa kuallfikasi catatan-catatan asuransi medis. Serial
QTlikelnya mcngungkapkaji berbagai kematian pasien yang sangat
raenyolok selama 11 tahun di unit jantuag rumah sakil Miami.
Selaln itu, menunjukkaa pula fakla'fakta adanya pengguoaaji
fasilitas yang lidakdimanfaaikan sepenuhnya, teknik'toknik bedaK
yang serampangan, kekuiaagan slaf yaag kronis, dan perawatan
yang lidak memadai."

Cerita di Balik Berita Investigasi

Di dalam praklek, rincian teknis 11 Langkah invesligatif Williams
tidak selalu persis. Kenyalaan di lapangan meagharuskan rcdaksi

33 Iuj)e a Andorwm. op.cli, h'm. 503,
34 S«i)iiaw8n Sanlar.a K. Uwian di bttgian ini le'ah mer.Lattipiif maied buku

jumaJUnift invesUgasl lama dcrissn hasil fistl kelika saye menyi:l«ajk8ri.<iiud\
12002-2003), di BKU llmu Komunilisi. rtosroui Slud) Umu Komomkail.

Progem Pascwarjara. UmvecsiUs FVidjadiaran (UiipaJ), Pandung; Pola
llfrgian Invtsiigasl Majalab Benu Mingguan Timpo, Sludi Kaaiis Miputan
Banta Invesugasi "kapal Paooli Nmbawa S<»lis>li" di MUM Teiniio: Tbsjs
(iOUS) Malaliii ybrolni denpan A.Taufik, Z Septambec 2000, dlbicarakan
hebaiapa baha&an yang diangkot..
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hams bersiap dengan segala kemungkinan yang tak terduga.
Namun, pedoman teknis tersebut mempakan ringkasan poin-poin
panting yang selalu ada di dalam berbagai kegiatan peliputan
investigatif yang dilakukan dunia pars.

Pada gambaran tertentu, hai itu bisa disimak misaJnya lewat
investigative reporUng yang dilakukan di Tempo. "Usulan (berita,
red) untuk investigasi." menurut Toriq Hadad". "bisa datang
dari reporter sampai pemimpin redaksi." Dalam sebuah rapat
perencaan, mereka kemudian membahasnya, dan ditemskan
pembahasannya dalam rapat investigasi yang dihadiri oleh semua
yang akan terlibat dalam proyek itu— misalnya, reporter, kepala
biro liputan, koordinator reportase, penulis, redaktur, bagian
desain, yang akan menghasilkan outline dan penugasan. Ketika
mereka hendak meliput bisnis ilegal Bahan Bakar Minyak (BBM),
Rommy Fibri^® menuturkan:

Alkisah. penggerebekan selundupan Bahan Bakar Minyak (BBM)
miilai mengemuka di akhir Mei 2000. Dicokoknya penyelundup
BBM di kawasan Tanjung Priok. menjadi headline media massa di
Indonesia. Tanpa kecuali, berita itu mendapat perhatian tersendiri
dari tim investigasi Tempo (sekitar 5 orang).
Selain di Tanjung Prick, media massa juga melaporkan ihwal ter-
tangkapnya (atau maraknya tengarai selundupan BBM) melalui jalur
Surabaya (Tanjung Perak). Bahkan televisi dan media cetak, ramai-
ramai mengekspos kegaduhan di wilayah tersebut secra berseri.

Segudang pertanyaan. berseliweran di benak kaml masing-masing.
Sudah berapa lamakah tikus-tikus" minyak itu merongrong duit
negara? Berapa fulus yang mengalir dari jagad penyelundupan BBM
itu? Dan siapa di balik itu semua? Dan masih banyak lagi. Dari aspek
nilai berita, agaknya kami melihat uigensi yang sangat tinggi untuk
bisa menguak kisah penyelundupan BBM tersebut. Namun demikian.

35 Tonq Hadad. "Investigasi: Pengalaman Tempo." Makalah. diskusi di Lembaea
Pers DR Soetomo (LPDS), Jakarta. 10 Febuari 1999

36 Rommy Fibri. Keterangan yang diberikannya mempakan hasil kontak-kontakan
kami melalui email, 6 Febuari 2001, selama periode pertengahan tahun 2000
sampai awal 2001.
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dalam tahap ini, tim Tempo belum mampu mengarabil interpretasi
apa pun atas selundupan BBM ini. Pasalnya, masih belum cukup
data untuk mengasumsikan, apakah kisah BBM ini mempunyai
magnitude yang cukup besar.

Meski begitu, sebagian besar anggota tim menilai, niasalah penye-
lundupan BBM patut mendapat prioritas untuk dijadikan tema tulisan
dalam rubrik investigasi. Dalam diskusi saat itu, sudah tergambar
pola seandainya kami harus menuliskannya. Yakni, kami harus
mendapatkan pola penyelundupannya. taktik penyelundupan, siapa
di belakang penyelundupan BBM tersebut, siapa saja yang terlibat
dari awal hingga akhir penyelundupan, bagalmana modusnya,
berapa kerugian negara, berapa keuntungan mereka, dan di mana saja
"markas besar" penyelundup.

Mengingat lahan garapan yang sedemikian dahsyat, tak urung
tim mesti segera memulai kerjanya. Sebagai langkah awal, kami
sepakati agar semua anggota tim memasang kuping, hidung, hati
dan matanya atas masalah tersebut. Dibuatlah outline penugasan
awal untuk mendapatkan data prematur yang dibutuhkan. Langkah
yang dilakukan, sebagai berikut:
1. Melakukan riset dari seluruh pemberitaan media massa

Indonesia ihwal kasus BBM, baik yang menyangkut penye
lundupan di Tanjung Priok maupun bukan. Pada saat
itu, harian yang agak lengkap dan kontinyu mengupas
masalah selundupan BBM ini adalah Kowpas dan Media
Indonesia, diikuti media lain, namun dengan persentase
yang kurang begitu besar. Riset di sini bukan hanya kejadian
penyelundupan atau penggerebekannya saja, melainkan
juga segala aturan yang melingkupi distribusi BBM dari
Pertamina ke masyarakat (pasar).

2. Mengoptimalkan akses kepada sumber pertama, yang
mengetahui masalah penyelundupan BBM itu secara lang-
sung. Orang-orang yang mesti kita temui waktu itu, adalah
sumber resmi Pertamina [untuk mengetahui bagaimana po
la resmi penyaluran BBM ke pasaran-red), aparat intelijen
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(yang 'bersih' dan tahu masalah ini-red), sumber informail di
Deptamben, dan instansi lain yang pernah meneliti masalah
distribusi BBM di Indonesia.

3. Survei lapangan. Tempo mengirim tim untuk menjajagi
bagaimana keadaan atau situasi di sekitar Tanjung Prick
paska penggerebekan, dan juga di wilayah Surabaya.

Nah, hasil dari langkah awal itu membiiat kami semakin yakin
bahwa selundupan BBM sangat menarik (sekaligus menantang-red)
untuk dikupas tuntas. Data awal yang diperoieh, kami kodifikasi
lebih lanjut. Dari sini, kami sudah mampu membangun asumsi ihwal
"Penyelundupan BBM di Indonesia",

Redaktur Pelaksana menjadi ketua tim. la melakukan pekerjaan
mulai dari menyusun outline, memonitor, bahan-bahan yang
masuk, memberikan tugas tambahan, mengorganisasikan riset
kepustakaan. Mereka menunjuk seorang reporter untuk menjadi
pekerja riset berbagai berita sebelumnya.

Dari rentetan proses sejak awal, ada sejumlah hipotesis yang
menjadi landasan kerja tim investigasi Tempo:
1. Penyelundupan BBM ini dilakukan dan dikuasai oleh jaringan

mafia yang cukup kuat.
2. Terdapat bermacam cara manipulasi BBM. mulai dari awal

hingga dibawa ke luar negeri.
3. Karena pemberitaan yang marak, maka terjadi pengalihan

terapat transfer minyak. Tidak lagi di kawasan Tanjung Prick,
karena terlalu ketat.

Dalam hal ini. masing-masing pointer kita diskusikan berdasarkan
temuan atau data awal di atas. Artinya, kami membahasnya
senyampang menguji kesesuaian antara data awal, dengan asumsi
yang terbangun dari data awal itu.

Seperti halnya poin pertama. Dari bahan awal, kami yakin
bahwa penyelundupan BBM tersebut (tentunyaj melibatkan pihak-
pihak tertentu yang cara kerjanya mirip mafia. Bagaimana tidak?
Hampir seluruh perairan Indonesia dijaga ketat oleh armada TNI
angkatan laut dan polisi air. Tapi kenapa mereka bisa melenggang
dengan seenaknya? Mau tak mau kami harus membangun sub-

reportase Investigasi | 51



hipotesis dari poin pertama, yakni "tentara terlibat (setidaknya
ikut bermain) dalam penyelundupan ini". Hal itu juga dibenarkan
sumber kami di jagad intelijen. yang notabene tentara juga (tapl
lebih 'bersih'-red).

Sementara untuk poin kedua, kami dasarkan dari informasi
resmi Pertamina. Selain itu. kami juga mengkaji dari segala aturan
perundang-undangan yang melingkupi pendistribusian BBM. Dari
kajian kami, tampak jelas bahwa aturan yang ada, sangat membuka
peluang manipulasi di setiap "tikungan". Mulai dari ketika minyak
masih berada di kantor Pertamina. hingga dibawa ke kapal laut,
lantas melaju ke luar negeri.

Dan poin yang ketiga, kami dapatkan informasinya dari
sejumlah sumber. Hampir semua sumber kami yang paham
(dan menekuni) ihwal selundupan BBM itu. menyatakan bahwa
tempat transfer minyak sudah bukan di Tanjung Priok lagi. Satu
tempat yang disebut-sebut menjadi primadona, karena aman dan
pengawasannya lemah, yaitu di kawasan Merak.

Meski di tahap awal, tira investigasi sudah melakukan
wawancara ataupun reporting, tak urung ketiga hipotesis di atas
kami bawa dan uji ke masing-masing narasumber, melalui berbagai
diskusi, serta masukan dari masing-masing narasumber. hipotesis
tersebut kami tetapkan menjadi pedoman kerja.

Pelaksanaan liputan investigatif herlangsung dl bawah
koordinasi Kepala Biro dan Penanggungjawab rubrik. Keduanya
membicarakan berbagai bahan yang masuk, tiap hari pengerjaan
investigasiberlangsung, dandilaporkankepadaRedakturPelaksana.
Pekerjaan mereka meliputi strategi liputan, serta pengembangan
penugasan dan sumber tambahan. Secara berkala, tim di lapangan
melaporkan apa saja yang sudah didapat.

Dengan berbekal hipotesis awal itulah, tim investigasi Tempo
disebar ke seluruh penjuru laut jawa. Tim pertama mengamati
depot Pertamina di Plumpang (Jakarta Utara). Tim kedua, dilakukan
di wilayah Surabaya. Tim ketiga. mengamati pergerakan situasi
di kawasan Tanjung Priok. Dan tim keempat. menyisir kawasan
perairan laut di Merak. Target kami semua: mendapatkan bukti
otentik manipulasi minyak dari hulu hingga hilir.

Kala itu, tim pertama mengobok-obok kawasan Plumpang
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selama kurang lebih €mpat bari, QOnstop. Kawasan loj lerletak di
wilayab uJsra Jakarta. Di sini iardapat dcpoi P^rtajjiizia (erbesat
di Jak<irta. Konon, depot ini mampu inenyuplai mjnya): untuk
kawasanJakarta dan aekitamya, dan $«bagiao Jawa Earat.

Dari Informast awal, sclaln ada depot Pnrtamina. di beberapa
titik diinformasikan menjadi lempal pengoplosaa mlnyak
(pencampuran anlara mlnyak tanah dan sofar-red). Ada sejumlah
tempai yang liar Jtldak bcrtanda jelas sebagal pengecer miDyak*
red), namun ada pula yang memampaogkan oama sebagal pengecer
minyak secara terang'lerangan.

Selain mereporta^ckan pdndangan matanya, Urn ini jiiga barus
melakukan wawancara riengdn penduduk sekitar maupun para
pelaku. Bagaimanapun caranya! InUoya. tim ial mesti mempunyai
gambaran paling mendasar dan awal lentang bagaiirana darl
tIngVat awal BBM s>udah dimanipulasi oleb mafia penyelundup
BBM (ersebut.

S«mentara itu, llm kedua beroperasi Ji wilayah Surabaya.
Target lim ini same: mendapalkan bukd otentlk manipulasi BBM
darl hulu hingga hllfr. Lantas, tim ketiga, mengamaii sUoesi di
Tanjung Priuk. Metode pengumpulan informaslnya pun sama,
reporlase dan wawancara dengan sumbar pertama di lapangan.
Balk ito penduduk sntumpat maupun pclakunya.

Berikutnya, tlm keempat, mulai berongkat untuk menyisir
wilayah perairan Merak. Dengan bokal (sekadar) informasf bahwa
transfer nunyak ke k«pal langker dilakukan di tengah laot lepaa,
fiin beiangkal untuk nicmbuklikan hal itu. Agafcnya, baglan ini
merupakan bagian teiberat daiara lipuian invesligaai kali jnl.
Pasalnya, dm TBMTO harus menemukan, balk raelihat secara
langsung dengan mata kcpala sendiri, maupun deogan polrel,
babwa memang terjadi transfer mmyak ke kapal tangker di
laut tepas. Sekma kureng lebii 7 bari dihabiskan dm ioi untuk
menemuiun bukti tersebut.

Dalajn babakan ini, ada satu sumber pentlng yang hanya
bisa dicapaj setelah sampai psda tahapen ini, Vakni reportasc dan
wawancara dengan bekas pcinalo atau penyelundup yang sudah
inbal atau tersisfh dari lingkaran mafidnya. Sebagal calatan puJa,
bagian InS mempakan bagian yang melelahkan. Soalnya, kineria
yang diJakukan full semata^mata kexja fislk \^kni 'menginieli'
kcrjaanpaxa penyelundup.
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fbda tabap selanjutnya, kelika berbagai data dan ketetangan
lelah mulai rnembentuk sabuah rangkaian pengisaliau, metcka
melakukan pekerjaan seniacam ex-aluasi.

P<kU tahapaii iru.timinvestigasi "it^lakiikan verifikasi, validdsi,
Uao kodifikasi alas seg<j)a h^sll llpuian yong lelah Uiperokh .Tim
liarus raenermikah bfnang merah daxi daU awal hiiiggi akhir
Selain itu, Um Juga harus membuktikan baliwa hipotesis av/al yang
telali iliboat, raenung lj«n'<r-li«nar sebagaimana yang terjadl di
tapaiigan

Ketika ada l^^muan lapangan yang eg^^k bcdiklt bcrbeda dengan
informasi atau data awaJ, maka hal Uu dldlskusikan lebih Unln,
kira-kita apa yang menjadi penyebabnya, Apakah sem«ta-niala
keeaUlian atau kelengahan llpuian di lapangan? Alauknh daia awal
ygrg agak kurang sesnal dcngao kondisi lapangan? Dan dalam
Kpuian invesllgasIBBMim. bukanhenya sukalJ saja tim melakukan
klaiifikasi terhadap temuan lapangan. Hal itu bukan kacena fakta
lapangan yang diragukan, namun demi meaguji llngkat validosi
temuan lapangan teisebut.

Yang menarik dalam lahapan inl adalah leriadlnya larik-
menarik antara ide awel (yang dllandasi informasi p^ematu^ped)
danbias fakta selama dl lapangan. Maksodnya, apakah si wartawan
kcUka mereponasekan lapangan itu Lanya untuk membukUkan
^/^umeberplkimya saja? Ataukah fakta lapangan jiistru menanibah
(atau kalaii pcrlu) membenahi landasan hipotesisnya? Dalam
proses! Inilah kedua hal Itu dlpcrtautkao.

Yang jelas, untuk liputan kali ink kami sainpai banis
inenBirimkan lim ke dim lempal lagl, yakni PUimpang dan Merak.
Alosannya, untuk moncari keseimbanganAcsesuaian antara
fakta lapangan yang pertama dengan icori (hipotesis) yang sudab
terbangun. Dengan adanyo lapgran fakta lapangan yang kcdua,
maka pengambllan kesimpulan akati scmakin mantap.

Selain liu, kami pun melakukan wawancara dciigan ohli
perkapalan. Hal ilii untuk nienguji penggnmldn atau lapofan la
pangan kam) lenlang kapasitas kapal langkcr. ciri-ciri kapal tangker
minyak (apa yang membedakannya dengan kapal pcngangkuL
bahan kimia rnaupun kapal angkot Ia5nnya«red), dan juga si'gala
tetek'bcngek ilmu teniang kclautan.

Apa yang kaim lakukan tcrlradap ahli perk'iialan Inl blsa
dikatugonkan sebagal riset. Koreiu riset dalam batasan tim Ini,
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bukan hanya setiimpuk kertas atau bukii di atas meja, melainkan
wawancara dengan para pakar pun bisa kami sebut sebagai riset.

Akhir dari semua kerja pencarian dan penggalian data, akhir-
nya telah dinyatakan siap untuk dilaporkan. Pada tahap ini, dimu-
lailah kerja penulisan.

Seluruh data dantemuanlapanganyangsudahterkodifikasikan
itii, dirangkai menjadi satii tulisan yang menarik, enak dibaca,
dan menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan. Langkah yang
paling aman, adalah memisahkan selumh laporan dan data yang
dipunyai ke dalam masing-masing kapling tema.

Misalnya, seluruh bahan yang mendukung tema tentang
modus atau pola manipulasi BBM dikelompokkan jadi satu. Lantas,
tanggung jawab penulisan diserahkan pada satu orang. Dengan
demikian. ia bisa concern pada masalah yang menjadi tanggung
jawabnya untuk ditulis.

Penulisan seluruh materi tak boleh lepas dari hipotesis awal.
Artinya, apa yang diperoleh hingga akhir kerja tim investigasi itu,
hanyalah penjabaran dari apa yang tertera dalam hipotesis awal.
Kecuali jika lemuan lapangan betul-betul menolak hipotesis awal.
Tapi, dengan metode yang kami gunakan selama ini, agak jarang
rasanya hipotesis awalnya tertolak oleh fakta lapangan. Sebabnya,
konsep yang kami pakai selama ini raenuntut adanya verifikasi dan
validasi yang sangat ketat terhadap setiap pra-kesimpulan maupun
kesimpulan yang akan diambil.

Bahkan demi mengantisipasi perkembangan berita, kami
segera mengirim tim lagi ke lokasi-lokasi tertentu yang kami dengar
menggeliat lagi sebagai tempat pengoplosan BBM. Contohnya,
adalah pengintaian kami di kawasan Cilangkap. Kami mendengar
informasi tersebut tepat pada waktu tulisan sedang dibuat. Mau tak
mau, tim segera diterjunkan. Dan laporannya, segera kami updating
ke dalam rangkaian tulisan panjang investigasi.

Letak terpenting dari proses pengerjaan investigasi mereka,
menurut Toriq Hadad, ada di komunikasi antaranggota, saling
mengecek bahan, dan pembagian bola yang dilakukan oleh
koordinator investigasi. Maka itulah, dalam kecekatan manajemen
kerja investigasi yang baik, setiap tim redaksi investigatif
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Rkqn dapat segera mencium adanya perkembangan bam. Dan
memutuskan pengiriman segera ke tempat-tempat pencarian data
dan keterangan.

Hal itu terlihat daii, misalnya, ketika mereka ingin mencari

keseimbangan/kesesuaian antara fakta lapangan yang pertama
dengan teori (hipotesis) yang sudah terbangun. Mereka sampai
harus menurunkan kembali tim ke dua tempat, Plumpang dan

Merak. Dan, hasilnya, memang menggiurkan:

Dari pengamatan di Plumpang ini, kami bisa menengarai.
bahkan membuktikan di lapangan. bahwa truk-truk tanki milik
tentara yang mengambil ke depot, sama sekali tidak diperiksa. Di
depot Plumpang ini ada tiga pintu masuk bagi setiap truk yang
mau mengambil minyak. Dua pintu pertama, diperuntukkan truk-
truk yang berlabel industri sipil. Setiap mereka yang masuk, selalu
diperiksa. Namun, khusus untuk pintu yang satu, cuma dilewati
truk-truk tanki tentara (baik AD, AL, AU, dan Polisi). Mereka pun
tak pernah diperiksa Delivery order (DO)-nya.

Namun sayang, hal ini ditolak ramai-ramai ketika
dikonfirmasikan. Satu poin penting di sini adalah, tim investigasi
bisa membuktikan bahwa tentara sama sekali tak pernah tersentuh
oleh peraturan, termasuk ketika mengambil minyak di depot
Pertamina."

Bila ditillk lebih jauh, sebenarnya, peliputan investigasi TEMPO,
pada prinsipnya, memiliki proses mekanisme yang tidak jauh
berbeda dengan proses peliputan regular. Perbedaannya terletak
pada karakteristik peliputan investigasi yang memiliki dimensi
khusus. Gambarannya dapat disimak pada bagan berikut ini.

Proses peliputan investigasi TEMPO juga berawal dari
usulaiVgagasan yang berasal dari Reporter, Penanggung jawab
Rubrik, Staf Redaksi, Redaktur Pelaksana, Pimpinan Redaksi. atau

dari media massa dalam dan luar negeri yang sedang mengulas
mengenai suatu kasus. "Para reporter, penulis, atau siapa pun

37 Rommy Fibri. op.cit.
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pengusulnya," menurul Rommy Fibri [dalam emaiJ TUe, 27'Sep
2005 23:20:10 +0700), "menggali bahan dengan cars rise^, dlskusi.
ngo&ubu;i'f deogan leman alau suraber penling magpim lobi-lobi
naiasumbcr khusus." Setclali bahan didapal, jelasnya, "dibuat
semacam prahipotcsis (presumptfo;!). Nah, inUab yaugdibawa ke
USULAN." la mencgaskaa bahwa tiap usulan Hpuiaji invesligasi
iru merupakan basil "menggaU babac".

Bcrbagal orang pada sLaf keredaksiaa ilu bisa mengusulkan
atau monggagas lopikdopik invesligasi tertenJu. Pclbagai oraag
tersebut bukan hanya yang mecjadi anggota keredaksian maialah
Tfempo, akan tslapi dari pibak di luar mafalah Tempo pun dapat
mcngusalkannya. Para wanawan dari rejnpo iVcK^ Hoo?7?s (TNR)
atau koran Tempo, inlsalaya, dapat mengajukan usulau atau
gagasan topik investigasi bagi majalah Tempo. Daiam pemberilaan
invcstjgasi "Kapal Patroli Pembawa Selisih", halifu tsrjadi. Usulan
itu disampaikan wartawan koran Tempo. Karaniya Dharmasaputra,
yang menggarap berilanya di korao Tompo. la juga mengctahui
bahwa LSM Imparsial, sewaklu di bawab kcpemimpicao y\Jm,
MuDir, mengangkat persoalan tersebul. la mengusulkan kepada
Redaktur EksckutlT, Hermieo V. Kleden. Kelika tetjadl kekosoDgan
usulan topik berita yaag akan diinvestigasi, pada April 2004,
usulan ilu dipcrhatikaa Redakfur Eksekutif, Setelah dldiskusikoD
dengan anggota redaksi invesligasi di Tejnpo, usulan itu ksmudian
dirancang untuk niasuk kc rapat perencanaan.

Ketika usulan itu lelah mencapal kesiapan lertentu, seperti
mognilude kasusiiya menyangkut kepenlingan publik yang
sangat berarti, maka dibawalah usulah larsebut ko dalam RAPAT

KOMPARTEMEN REDAXSI, yang lerdin dari Rapal Perencanaan
dan Rapal Invesligasi. F^da Rapat Perencanaan Ini, berbagai
kemungkinan tentangusulan topikinvestigasi ini diperbincaagkan.
Rapatiniiai.ihrapatregulerredaksjMajalahTlmpo, dihadiiibcrbagai
orang yang ierlibac pada perencanaan pembexitaan majalah Tempo.
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Pada rapat iniJah, usulan loptk invesligasi diangkat a\eb Redaktur
invesligasi. Ruang tapat ini menjadi sandaian asval disopakall aiau
lidaknya topik investigasi yang akan diangkat pada penerbHan
rnajalah T^mpo. Dari sana» usalan itu dibawn ke Rapal InveiUgasf,
Di rapal ini. berbagai pertiinbangan akao kasus invesUgasi »tu
didUknsikan, separti parmasaJahan polllis atau sosial yang akan
dihadapi majaJab Tempo bila kasus ictsebui diangkat, pihak'pihak
yangierhbatpada kasus iersebut berkemungkinansiisahdican, drita
lersembunyi yang sulil dilacak, aiau usulan bantuan narasumber
tertentu yang dapat dijadikan bockground informasinya (semacam
deeptbroal di dalain kasus HfeJergole). F^da pcmbetilaan "Kapal
Palroli Pembawa Selisih", usulan monghubungi seorang jenderal
AL bcrbintang satu yang dinas di wilayah Papua, yang membaniu
warUwan invesligasi T^po dengan informasi yang bersifat
bocJrground, muncul dikcmukakan pada rapat Perencanaan.

Usai ditetapknn lopik invesligasi yang akan diangkai, tahap
selaniumya ialah menentukanHlPOTESIS, PeibincaDganHipotesis
rocngetengahkan dasar dugaan pelanggaian yang hendak diangkat.
Hipotesls ini dilentukan raelalui dlskusi yang kctaL Temuan
hipotesis mesti independcn, dalam arti Udak dipengaruhi oleh
pclbagal kepcnlittgan pihak di luar Tfempo. Pada pelaporan "KapaJ
palroli Pembawa Selisih", yang paling pertama ditegaskan—seperti
diungkapkan Hennien Y. Klcden—laporan T^mpo harus dopal
mengelcminir pcnganih dari laporan Imparsial. Sikap dan dasar
pemikiian daii laporan Tbmpo ialah sikap dan dasar pemikitan
sebuah media lodopenden (atkala melihat kepeniingan pubUk
yang dihnggor oleh pihak-pihak ierlenlu. Maka ita, laporan Tbmpo
lidak mernola hipoiesis laporan Impaisial yang mengeiengahkan
kenibalinya dominasi militer lerhadap sipil.

lika benang merah kasus aUu pelaDggaran aiau skandal teUh
lergambar, maka sebuah hipotesis pun muJai dilctapkan. Hipoiesis
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liputan ini mesti diuji. Alat pembutktiannya ialah fakta-fakta yang
bersifat Fbper Trails dan People Trails.

Usai Hipotesis ditemukan, melalui suasana rapat keredaksian
yang hangat, ditetapkanlah OUTLINE penugasan. Ini beraFti
kegiatan merancang langkah-langkah investigasi yang hams
dikerjakan. Di sini kembali diperbincangkan berbagai hal vang
terkait dengan kasus, isu, skandal, atau pelanggaran yang hendak
diinvestigasi, temtama pada rancangan langkahyang bersifai teknis.
Orang-orang—seperti Pemimpin Redaksi, Redaktur Pelaksana,
Koordinator Liputan, Reporter Investigasi: serta (bila diperlukan)
Penanggung jawab Rubrik tertentu, Staf Redaksi tertentu, Redaktur

tertentu yang terkait dengan berita investigasi yang hendak
diangkat— hadir untuk memberikan saran atau pendapat dan
bantuannya. Pada pemberitaan "Kapal Patroli Pembawa Selisih",
Redaktur Nasional, Politik, beserta staf redaksi yang memiliki
hubungan dengan narasumber pada kasus ini, hadir. Mereka
membantu rancangan langkah investigasi, seperti mengusulkan
agar para v^rartawan di Biro Daerah (Riau dan Batam dan Papua)
dilibatkan dalam pencarian data, dokumen, dan narasumber yang
terkait dengan kasus tersebut.

Pada peliputan "Kapal Patroli Pembawa Selisih", Redaktur
Investigatif (saat itu dijabat Hermien yang kebetulan juga menjabat
Redaktur Pelaksana Majalah Tempo) melakukan approval atau
menyetujui outline penugasan yang dibikin oleh penulis. Outline
peliputan itu, biasanya, terkait dengan bentuk pelaporan yang
akan disajikan, yaitu terdiri atas (1) round up (gambaran besar)
persoalan yang diinvestigasi, (2) modus (kronologis) peristiwanya,
(3) infografik yang menerangkan berbagai keterangan teknis
melalui visualisasi tertentu, (4) boks wawancara dari orang-orang
yang menjadi tokoh utama pada peristiwa skandal, atau kasus atau
pelanggaran yang diberitakan.
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"Biasanya, di awal-awal rapat tim investigasi, selain mene-
tapkan PO {Project Officer, alias dirijen investigasi saat itu] rapat tim
investigasi juga menentukan 'siapa meliput apa'," menurut Rommy
(melalui emai7: TUe, 27 Sep 2005 23:20:10 +0700). Masing-masing
penulis membuat outline penugasan sesuai yang menjadi tanggung
jawabnya. "Biasanya PO yang secara otomatis akan menulis Hound
Up," jelas Rommy. "Judul atau halaman-halaman lain, dibagi rata
ke anggota tim investigasi yang Iain." Masing-masing memiliki
porsi beban dan tanggung jawab. "Tim investigasi punya prinsip,
beban tidak menumpuk di satu orang saja," tegas Rommy.

Untuk mencapai isi pelaporan seperti itu, Redaktur
Investigasi membuat rancangan penugasan-penugasan tertentu
yang disampaikan pada Rapat PENUGASAN. Reporter Investigatif
berkcordinasi dengan Koordinator Liputan, dan Redaktur tertentu
atau Penanggungjawab Rubrik tertentu. Sifat penugasannya
memokus kepada berbagai bentuk, tujuan, dan hal-hal lain,
yang berkaitan dengan materi peliputan investigasi yang telah
ditetapkan. Pembagian tugas antarorang, dan koordinasi dengan
berbagai pihak, di antaranya, dikemukakan dan diputuskan.

Ketika berbagai penugasan telah diterakan ke dalam rancangan
tertentu, para reporter pun turun KE LAPANGAN/ PENGUMPULAN
BAHAN. Di sini mereka mulai melakukan penggalian data. Ber

bagai penugasan itu di antaranya pengerjaan-pengerjaan untuk
melakukan riset, pencarian akses-akses sumber secara optimal,
dan pengamatan [observasi] ke tempat-tempat yang terkait dengan
peristiwa yang hendak dilaporkan. Semua itu ditujukan untuk
mendapatkan berbagai data dan dokumen dan sumber-sumber
informasi (orang-orang yang terlibat langsung dan tidak langsung)
serta fakta-fakta yang valid dan akurat. Untuk itu, sebagai sebuah
tim, reporter berlarian ke sana ke mari, berkejaran dengan pihak-
pihak yang bersembunyi.
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CHECKING lalah bhap selanjuinya. Bctbekal data dokumen
dan orang-orang yang lerkait yang tolah didapal sebelumnya,
proses peliputan investigasi dikerjakan kembalidacgan melakukao
penginvostigasiaakeberbagailempatdanwaktu guna mendapalkan
kckuaian fakta invcstigasl yang tclah dfhipolesis polanggarannya.
Di sini, pengerjaannya didasaikan kepada kehialan teamwork.
Arab pcngerjaannya akan lerkail deugao pencaiian fakta*fdk(a
yang dapal mengualkan hipolesis, yang lelah diiancang Oleh
kareaa itu pgia, para reporter investigasi, koordinator lipulan, dan
para redaklur dan pananggung jawab rubrik tertenlu atau pihak-
pihak terkail loinnya. akan ikut mengerjakan upaya^upaya untuk
Menentukan Strategi Lipulan, Mengembangkan Pcnugasan, dan
Mengojar Sumber«SuiTjber Ibmbahan.

Bila pencarian data people dan paper lelah didapat, maka
segala data Hu kemudian dibabas, Pembahasannya lerfokus
kepada pcmbualan laporan yang lerkait dongan asumsi-asumsi
hipotesis yang telah ditetapkan. Bcrbagai data ilu dijabarkan ke
dalam bangunan hipotesis investigasi, yang mecjadi benang
merah pengisahao kasus. skandal, atau pelanggaran. F^da saat
ini, keputusan proses investigasi akan diteruskan atau tJdak,
terjadi. Bila pelbagai data itu tidak meoguatkan. atau maJah tidok
inenbuktikan, hipotesis investigasi yang lelah diteiapkan, maka
proses pclipulan pun bisa dibenlikan. Penghenliannya bisa bersifal
temporer, mengingat berbagai data lersebut berkeniungklnan
akan bisa "dibongkar" kembali pada saal nanti. Materi investigasi
kerap berhadapan dengan dokumen atau pihak-pihak yang
"berserabunyi" demiklan rupa, hingga sulit ditemukan pada saal
tcrlentu. Akan letapi, pada saat laiuaya, keadaan sosial-polJtik'
tertenlu memunculkan garabaian-gambarao dokumen atau pihak-
pihak yang "keluar" dari petsembunyiannya. Dengan dcmikian,
pesinkrocan data lapangan ini merupakan fase yang cukup
sigDifikan bagi peliputan investigasi yang akan dilaporkan.
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PELVPORAN. Kcgialan ini mcrupakan kegmlan menemukan
bcrbagai haJ yang telah didapal, daii saat rancaogan lipulan dibuat
sampai dcngao berbagai data dan fakia yang tclah didapaU Pada
dasarnya, sapetli dikemukakan lbriq Hadad, pelaporan invesUgasi
menekankan dua aspek, yakni, aspek caia pcnulisan dan cara
pcnyampaian. Aspek penulisan ialah cara melaporkan maieri
(kondungan is\) iovestigasi yang berbcda dengan pcloporan berila
regulerbiasa.Pelaporan invesligasi memilikikandungan "ludgment"
yang Icbih beral daripada pcmberiiaan rcgglcr maialah Tempo.
Caia melaporkan Isi-isi invesligasi kmena itu menibuluhkan upaya
pelaporan yaog lebib IcliU, penuh hilungan kemungkioan dampak
teVanan politis, sosial, bahkao hukum- F^da labap Pelaporan Inl,
keglaian mcmoVns kopada perancangan keinbali apa-apa yang telah
didapat. dcogan panckanan pada bagiaQdemi bagian malerilipulan
yang hcndak dlangkat, dan berbagai kemungkinan yang meojadi
permasalahan inll dan lerkall dengan kepenlingan publik.

CHEKING. Dalam kaitan Hulah, bila semua bal lelah siap,
berbagai kekualan pelaporan inevsiigatif telah didapat, lahap
selajijulnya laJab mengevaluasi kembali berbagai lemuan yang
tclah didapat dan langkab-langkah yang telah diambU. Tbhapan
evaluasi ini, discbut oleh Ahmad Tbufik lahap CHEKING yang
kedua, mcrupakan tahap penganalisaan akhir. Penganalisisan
ioi amat diperlukan guna mencapai oplinulisasi laporan yang
memiliki kekuatan data, fakta, ataubukti, Kesibukan, ketegangan,
malab kadang rutinitas pcliputan, ke«p membual Ungkah-langkab
pellputan yang tidak lerukur, tidak lerdata, atau tidak Icrdeteksi,
Pendiakusian langkab-langkah pelipulan, dari awal sampai akhir—
berikut riset dan peocatalan adminislrasi kegiatan, merupakan
tahap yang tidak bisa ditlnggalkan.

Kegialan evaluasi ini di anlaianya juga memveririkasi akurasi
fakta orang'orang yang muncul di laporan (nama, tempat, cixi-
ciri fisik, ilndakannya, dan sebagalnya) atau dokumcn (tanggal,
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maferi, tanda laogao, angka-aogka stalistik, cap tembaga, dan
sebagafnya), Scmua data itu diukur juga tingkal vaUdita.snya.
Apnkah sesuai dengan tmgkat kesahihan 'fadgmenf pelanggaran
yang akan diangkat Kctidaksahihan akan beraJdbal cukup beral
bagi kredibilitas V&jnpo sebagai lembaga media, bahkan. pada titik
tertentu akan mengakibatkan lindakan delik hukum yaog cukup
berat yang diambil pihak-pihak yang namanya disebuC-sebut di
dalam pelaporan. Kodifikasi hasil hpuJan ialah lahap lanjutan
yang dilakukan di saat evaluasi. Di sinl evaJuaai lerluju pada
upaya pcngaluran kembali berbagai lemuan dau dan hasil risel
serta hipoCcsIs yang diborgun. Berbagai fakla dan bukti, penanda
"pelunggaran". dikodifikasi ulang, dihilung kembali kcmungkinan
kelemahan atau kekuraugannya. Ella didapat kelemahan, maka
dilakuknn upaya pengcjaran sumber tambahan. Sumher-sumber
ini bisn mcnjadi kunci-kuncl pembongkar kasus, skandal, atau
polanggaian Atau, bisa juga, menjadi fakca atau bukU penguat
"judgmcni" yang aknn diangkat di dalani laporan,

PENULISAN. Akhir dan kegiatan invcatigasi Tempct ialah
pcnubsao. Berhoda dengan pclaporan. Penulisan di sini terkait
dengan cara peny.impaian laporan kepada pembaca. Cara penyam-
paiao laporan Investigasi tidak jauh bcrbeda dengan rubrik-rubrik
suplemon Majalab 7b;npo lainnya. Tingkal kedalaman, dan pan*
fang naskahnya, membufuhkan caia pcnyampaian news fsaiure
yang leblh lucidiiy. lebih fcrnih, namuc ictap memikat, menarik,
atau "enak dibaca". Iru agai tldak melelahkan pembaca daJam
mengifcuti laporanyang panfang-panjaDg. danpenuh istllah-istilah
"leknfs" yang ketap tidak umurn,

Pelaporan "Kdpal Patroli Pembawa SdUih", mengikutl ciri
peJapotan investigasi majalah Ttmpo, terbagi ke dalaro empal
bentuk. Bentuk pelaporan terdiri atas: (1) roundup, gambaran bcsar
dan topik KKN mengenai pengadaan kapai antara TNI AL dengan
pemda'pemda; (2) modus, atau laporan kronologis surat-menyural
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dan rangkaian peristiwa KKN yang terjadi, [3] infografik, visualisasi
reka gambar data teknis, seperti surat-menyurat, atau rangkaian
peristiwa, (4) wawancara, boks khusus menampilkan tokoh
utama investigasi yang dalam laporcin ini ialah KSAL, Laksamana
Bernard Kent Sondakh. Round up ditujukan untuk memberikan
gambaran besar kasus "Kapal Patroli Pembawa Selisih"kepada
pembaca yang telah diinvestigasi. Di sini, laporan hendak mem
berikan perspektif pesan darl peristiwa keseluruhan. Pembaca
diberikan petanda-petanda highlight keseluruhan peristiwa. yang
bagian-bagian detilnya dijelaskan di laporan lainnya, atau lebih
lengkapnya bisa dilihat di bagian berikutnya. Laporan berbentuk
modus ialah melaporkan bagaimana KKN pada kasus "Kapal
Patroli Pembawa Selisih" terjadi, berdasarkan hasil temuan tim
investigasi Tempo. Laporan Infografik adalah laporan visual grafis
yang merepresentasikan • kionologis peristiwa, atau angka-angka
statistik, waktu kejadian, dan sebagainya. Yang terakhir, adalah
laporan boks wawancara, yaitu upaya Tempo memberikan ruang
kepada si pelaku atau tersangka yang diinvestigasi. Fungsinya,
untuk melakukan klarifikasi. konfirmasi. atau upaya check and
balancing dari kasus yang diangkat. Jumlah boks wawancara bisa
satu atau lebih, tergantung kepada jumlah "terdakwa dan dosanya"
yang diinvestigasi Tempo. Dalam laporan "Kapal I^troli Pembawa
Selisih", berbagai temuan fakta dan bukti dan riset mengarahkan
kepada posisi KSAL.

Tahap akhir sebelum naik cetak ialah EDITING. Menurut
Rommy, kegiatan editing ini ialah kegiatan pengontrolan ulang
terhadap kemungkinan adanya kesalahan. Kesalahan, seperti,
misalnya membuat tekanan-tekanan yang bersifat libeling atau
defamation. Kesalahan menempatkan "keberimbangan kutipan
seluruh sumber dalam setiap tulisan". Kesalahan melakukan
"updating informasi". "Ini menunjukkan," jelas Rommy, "bahwa
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meski sudah ditulis, tapi si redaktur pelaksana tetap memantau
keadaan, siapa tahu ada perkembangan Informasi tentang hal yang
ditulis dalam liputan investigasinya."

Demikianlah gambaran pola peliputan investigasi MBM Tempo
pada pemberitaan "Kapal Patroli Pembawa Selisih". Bagan alur
di atas merupakan konklusi peneliti dalam mencermati pola
peliputan investigasi yang dilakukan Tempo, berdasarkan hasil
wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berkompeten
dalam manajemen keredaksian Tempo juga berdasarkan liteiatur
yang relevan dengan penelitian.

Pada umumnya peliputan investigasi secara teoretis memiliki
pedoman teknis yang harus dilaksanakan, kendati pada prakteknya
di lapangan bisa jadi berbeda. Langkah-langkah peliputan investi
gasi yang dilakukan Tempo mencakup empat hal:

1. Membuat konsep liputan investigasi
2. Membuat perencanaan investigasi
3. Membuat evaluasi

4. Membuat laporan investigasi

Setiap proses dalam langkah-langkah ini, bila dikaitkan dengan
11 langkah F^ul Williams, ternyata memiliki kesamaan. Peliputan
Tempo memiliki perbedaan di urutan tahapan-tahapannya, dan
penamaannya. Hal ini, seperti temngkap di dalam wawancara
Toriq Hadad atau Hermien Y. Kleden pada Hasil Penelitian, karena
mekanisme peliputan investigasi Tempo dilakukan dengan berbekal
pengalaman peliputan reguler Majalah, Tempo selama hampir dua
dekade lebih, yang tidak tertuju pada upaya "pembongkaran" kasus
secara tuntas, dan mendalam.
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"Saya melihat bagan ini mampu menampilkan seluruh nuansa materi
perencanaan dan peliputan investigasi," nilai Rommy (dalam email:
Hie. 27 Sep 2005 23:20:10 +0700].

Untuk memberikan gambaran pola peliputan investigasi Tempo—
di dalam pemberitaan "Kapal Patroli Pembawa Selisih"—yang telah
memakai pola peliputan investigasi pada umumnya, yang dalam
hal ini ialah langkah-langkah yang dikemukakan Williams, berikut
ini coba dijelaskan beberapa kesamaan pola langkah-langkah pe-
liputannya.

1] Conception (Konsepsi)
Tahap ini merupakan pemunculan ide/gagasan. Ide/gagasan
ini pada kasus Tempo munculnya bisa dari reporter, penulis,
penanggung jawab rubrik, staf redaksi, redaktur pelaksana,
pemimpin redaksi, media massa dalam dan luar negeri, baik
itu tentang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya dan
Iain-lain.

Pada pemberitaan "Kapal Patroli Pembawa Selisih" ide
datang dari Koran Tempo yang kemudian dicermati oleh
para reporter untuk diusung pada rapat redaksi.

2} Feasibility Study (Studi Kelayakan)

Proses selanjutnya peliputan investigasi berita "Kapal Patroli
Pembawa Selisih" adalah melakukan mapping (pemetaan)
yang identik dengan studi kelayakan yang diungkapkan oleh
William. Proses pemetaan ini mengarah pada penelusuran
data awal, melihat kesiapan Tempo, hambatan, sumber data,
dan sebagainya. Mengukur berbagai kelengkapan yang dapat
mendukung data atas kasus ini, memverifikasi berbagai
alternatif, memprediksi berbagai kemungkinan baik positif
maupun negatif.

3) Go-No-Go Decision/ Memutuskan: Ya atau Tidak (melaksana-
kan investigasi)
Sebuah ide/gagasan tidak serta merta mendapat reaksi
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positif dari semua unsur manajemen keredaksian Tempo,
semua usulan ini dikritisi dalam rapat redaksi. Langkah ini
dilakukan untuk memutuskan ya atau tidaknya kasus "Kapal
Patroli Pembawa Selisih" dengan pertimb^gan materiil dan
non materiil.

4] Basebuilding t Dasar-kerangka (Investigasi)
Upaya tim investigasi Tempo untuk mencari dasar pijakan
dalam menganalisis kasus "Kapal Patroli Pembawa Selisih"
adalah berawal dari pemberitaan kasus "Kapal Patroli
Pembawa Selisih" dari Koran Tempo dan data imparsial
dari anggota DPR, dengan asumsi awal "Penyelewengan
AL dalam hal pengadaan Kapal" dan "Menggunakan dana
anggaran sipil".

5] P/annmg/Perencanaan

Berdasarkan asumsi awal tersebut maka disusunlah tim

pencari fakta melibatkan koresponden yang berada di daerah
tersebar di 32 provinsi, konfirmasi kepada narasumber yang
berkaitan dengan kasus ini.

6} Original Research / Riset
Agar investigasi lebih komprehensif biasanya ditunjang
dengan yang lengkap dan kuat, oleh karena itu investigasi
Tempo dalam pemaparannya memakai rincian fakta,
narasumber dan riset yang dilakukan dengan cara: (a)
Penelusuran papers-trai'is, yaitu pencarian data dokumentatif
yakni dokumen surat pengajuan AL kepada Pemda tentang
pengadaan kapal patroli dan surat-surat pendukung lainnya;
(b) Penelusuran people trails, pada tahap ini tim investigasi
Tempo mengejar beberapa sumber yang terkait dengan
skandal, pencarian para sumber itu yang tersebar di berbagai
provinsi yang telah menyetujui usulan AL ihwal pengadaan
kapal. Narasumber yang diburu di antaranya adalah pihak
pemda, gubernur, setwida, dishub AL, Kasal, dan Iain-lain.
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7) /Reev.ilaasi

Merupakaa evoluasi terbadap lemuan-temuan fakta d.in
data dan hasil paper traiJs dan people trails decgan cata
mexnverifikasi di lapaiigdn unfuk nienguji bipot&sis awal dan
ttrnyata hipotesis awal "runlulj" sebingga difohiskan bukan

.pada 'AL salah dan menjadi skaudal", tctapi lernyata AL
jnpn)an§ membutuhkan kapal. Fbkus bergcscr pada adanya
kcirupsi di daerah'daerah, maka invcstigasi tetap dilanjulkan,

d) Filling i/ie C7f7p5/lvlenc<iri F^kta yang belum Tbrlipal
Pada tahapan ini dalam painberitaan "Kapal PalruJi Ibmbawa
Selisih" tim jnvestig.isi T^mpn kembali mengujj bcrbagai
sumber, balk sccara poper Hails dan people trails dengan
sek?;.ima melengkapi kekurangan-kckiirangan. Dalam proses
ini berbagai kendala difumpai, karena data lidak akurat, be*
berapa akses infonnasi scrba terrutup, sehingga undercover
dilakukan guna membuka kran*kran informasi yang Jerlutup.
Namnnbias.inya undercoverini dilakukan unUikmelengkapi
backswund, bukan untukyajigsi/atnyaon therecordsebingga
dilakukan dalam batas'batas Certcntu demi kepentlngan
publik.

9} Dnol £va/uot/on/EvaIuasi Akhii

Kelikn data sudah dianggap memadai kemudian dievaJuasi
ibwal balk buruknya, keakuratannya dengan memerlim-
bangkan kodc etik wartawan dan hukumyang berlaku, ;uga
momIlab informasi yang sifatnya on the record, offthe record
dan memperhatifcan kepentingan publik.

101 V\^Hjng and Rewriting
Tbhap selanjutnya sclurub data dan tomuan lapangan yang
Sudah terkodifikasi, dirangkai meniadi satu lulisan yang
menggambarkan fakta-yang lerjadi di lapangan. dengan
mentisahkan seluruh laporan dan d.atn ke dalam masing*
masing kaphng tenia.
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Penulisan seluruh materi tidak lepas dan hipotesis awal.
Pelaporan pemberitaan "Kapal PatroU Pembawa Selisih",
Tempo membuat round up untuk memberikan perpektif
pesan dan gambaran umum, kemudian menuangkan
secara kronologis, infografik dan file wawancara dalam
hal ini penyajian dilakukan dengan mengusung jurnalistik
argumentatif yang menjelaskan fenomena, kejadian dan
peristiwa bukan sekadar mengandakan keberanian.

11) Publication and FoUow-up Stories/Mempublikasikan dan
Mengembangkan

Tahap selanjutnya dari proses panjang yang telah dilakukan
Tempo adalah pelaporan hasil investigasi kepada para
pembaca. Dari proses ini tetap dilakukan pemantauan
terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi
sebagai dampak dari pemberitaan.

Berdasarkan paparan rincian di atas, peneliti dapat mengambil
konklusi tanpa bermaksud menguji teori namun melihat temuan di
lapangan bahwa pola investigasi Tempo pada pemberitaan "Kapal
Patroli Pembawa Selisih" memiliki kesamaan secara teoritis dengan
prinsip sebelas langkah Williams, baik pada proses mengonsep,
membuat perencanaan, membuat evaluasi hingga membuat
laporan investigasi/

Dari penggambaran tersebut, pola peliputan Tempo terlihat
memiliki kekhasan. Pada pengonsepan peliputan investigasinya,
Tempo mengaitkannya dengan visi hendak "membongkar" berbagai
peristiwa pelanggaran yang "tersembunyi". Untuk itu, redaksi
investigasi Tempo melakukan pencarian peristiwa tersebut kepada
berbagai sumber inforrnasi. baik yang bersifat papers atau peoples
trail.

Demikianlah proses kerja investigasi ketika dituangkan ke
dalam praktek. Tentu saja, tiap media memiliki racikan kerja
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masing-masing, Dan sejalan dengan perkembangan waktu,
format kerja investigatif pun menjadi semakin lebih berkembang.

Internet, misalnya, dapat memberi pengaruh cukup
besar. Dalam proses peliputan di media yang cukup mapan, seperti
di AS, dengan tingkat kemasyarakatan yang telah terstruktur ke
dalam jaringan website, serta pengarsipan kelembagaan yang
telah dapat diakses lewat Internet, format penelusuran investigasi
bisa meraakai pengejaran data yang hampir sebagian besar mem-
pergunakan Internet.

Berbagai Tips Investigative Reporting
Strenz ® menguraikan beberapa kelalaian yang bisa terjadi di dalam
sebuah proses liputan, yang meliputi kedudukan reporter, sumber
berita, dan khalayaknya. Beberapa saran dan penjelasannya me-
rupakan faktor-faktor yang tampaknya berkaitan dengan kegiatan
investigative reporting, untuk mencegah terjadinya distorsi ke-
benaran yang hanya sekadar fakta. Beberapa hal yang perlu di-
perhatikan itu adalah;

1. Orang yang berbeda melihat peristiwa atau isu yang sama
dengan cara yang berbeda

2. Sumber yang sama akan melaporkan peristiwa yang sa
ma secara selektif dan berbeda, tergantung kepada khala
yaknya.

3. Bagaimana fakta-fakta" dilaporkan dan berita dibentuk
tergantung pada (a) sifat dari proses pengumpulan berita,
[b) bagaimana berita dirumuskan, (c] bagaimana berita
dibuat rasional, [d] bagaimana berita dinilai lebih dulu, [e)
bagaimana reporter mengatasi tekanan untuk menghasilkan
berita yang baik.

38 Herbert Strentz, op.cit., Mm. 27-28.
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Spark" meDuajukkan bebcrapa bebcrapa koiiklusi, yang bisa
djpcrgunakan sebagai pedoman, di daUm melaksanakan reportase
inveSLigadf:

•  Tbmukanlah fakta-fakia dari haU sebuah isuHacgan
masak ke dalam komenlar para perabicaia

. Miidahkanlah pelbagai konsep yang sulH—jangan
teticbak dengan pciiulison yang rumii

•  Jangan dipengaruhi oleh pandangan dari naiasumbef
utama—carilab suraber laio dengan sudut paodang
yang lain

.  Bicoialah ke berbagai orang yang relevan yang harus
dilemukflji

•  Jawablab perumyaan-pertanyaan secara sedethaDa dan
mudab yang bisa membuka subjek yang hendak diio-
vesligasi

' • jaogan mengambil segala sesualu dan segala orang
cnclalui nllaj^nilai mcreka

•  IngaUah bahwa scUap orang, seliap organisasi dan seliap
kejadian merniliki sejarah, yang memengaruhi peristiwa
itu terjadi.

Kamath" mengulip beberapa tip's bagi kci)a iavesligasi
waitawan dari seorang edUotkoto, The Detroit Fiess dan isinya
antaxa laint

•  Jangan terlalu mempcrhalikan s-iran dari narasumber.
Tidak sctiap infoimasi dari narasumbcr investigasi dapat
dipakai sebagai acuan.

30 David Spdj k^p c;f., "prerace", l^lm. x;-xif. . ^
4 0 MV Kamijlh, rtprint 1006. PTo/cwo;>o?;5ur/ic//sj/r.New Uc)li I : Vikai ̂^lb)ishing

HouwPVT LTD. Kim. 156 -yer.g vM' ThanJcy [-xda bukj jPeponin|, 1966.
hlTn r?0-270) jiiga dikulip.
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Memberikan dukungan penuh untuk pekerjaan investi-
gatif yang dilakukah staf Anda. Bantuan pekerjaan
mengecek catatan atau bantuan asisten kerap dibu-
tuhkan.

Memegang teguh minat dan antusiasme dan menetapkan
fokus pada persoalan yang tengah diselidiki. Hal ini
diperlukan wartawan dalam menjaga amatannya dari
kemungkinan salah dan kemungkinan mendapatkan
bahan-bahan investigasi yang tersembunyi.

Satu lagi hal panting, wartawan investigatif bukanlah pekerjaan
seorang pencuri. Prinsip ini panting ditegaskan. Tindak mencuri,
apakah boleh atau tidak, dalam berbagai sudut pandang, telah
menjadi bahan diskusi yang cukup alot di dunia jurnalisme
investigatif. Hal ini sangat erat terkait dengan masalah etika dan
hukum. Dan, jurnalisme bukanlah pekerjaan yang tidak meng-
indahkan etika dan hukum. Duduk perkara mencuri infoimasi
tetap akan dikenai sanksi hukum. Pengadilan akan memutuskan,
dari ajuan tuntutan pihak yang merasa dirugikan, sampai sejauh
mana kewenangan pencurian informasi itu dapat dibenarkan, atau
dilarang.

Jurnalisme kerap dikarakteristikkan sebagai petugas tak resmi,
Kekuatan Keempat. la bertugas menjalankan fungsi pengejaran dan
pengemasan kisah-kisah politikal, legal, atau kepentingan sosial
masyarakat sebagai warganegara.

Jurnalisme investigatif, secara esensi, membantu peningkatan
perluasan batas keprofesionalan kewartawanan, dalam kerangka
etika yang tetap harus ditaati. Ketika jurnalisme investigatif mem-
beri bantuan di dalam menemukan [membongkar selubung] dan
menampakkan kebenaran dari sebuah permasalahan yang me-
nyangkut perhatian publik, wartawan investigatif memerlukan
perangkat metode yang harus ditaati kebenarannya. Basis pel-
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bagai mclode iJmu pengeiahuan dan dasar kcinanipuao dan
pcnaJacdn ktilis yang kcrap dipakai, tidaklah bisa dipakai sebagai
pembeuat.-iD Kebenaran di sini rnaminla keUtnya hubungan
prosedural di dalam menctapkan otcntisilas dan ketetpercayaan
dari sabuah sumber, pcmuncuUn fakta, yang logis, tidak spekulaiif
atau mcngandung kebohongan, dan lidak dimoiivasi hal-hal lain,
Dengankalalain, proses prosedural pun lidakmcnjaminkcbenaran
pasli akan lerungkap, Akan Ictapi, hanya memberi iaminanbah^va
invesugasi adalah semacam jalan uniuk mendapatkan kandungan
kebenaran, KesemberonoaD prcsedui dalanx kerja peliputan
invesljgalif, deogan demikian, merupakan cacat profesiODalisasi,
babkan kelaJaian moral dalam membangun tesponsibilitas profesi
kewartawanan invesligalif.^'

Tindak penipuan, yang dimolivasi olch kebendak membuat
prosedur dokumentari sensasionalis bagi repuiasi diri sendiri,
adalah tindak amoral yang meagakhiri )umalisme investigatif.
Jauh dati pencarian kebenaran. Hal ini lidak bcrarti salahnya
juraalisme iavesligalif yang bcndak menghidupkan liputan-
lipulannya dengan bcrbagal ccrita drama. Naraua, bukan berarli
pula pcnyajian fiksi drajnatlsasl laupa fakta.

Nilai kebenaran moral menfadi patokan dasar moUf dasai kerja
wartawan investigatif., Berbagai keberhasilan investigasi skaadal
atau korupsi ketap menggoda parajurnalis unluk salah menyajikan
fakla-ffikia, menipu, berdusla, memaksa masuk ke hal-hal privasi,
dan di kasus eksiretn melanggai hukum, scrta pelbagai lindakan
cacai lainnya. Walaupuo, lidak sepcrsis hams membedakan
mofd /nnacence dengan maraf goodness, pada intinya. wartawan
investigatifmesti letap bckcrja dengan memperlimbangkan obligasi
moral di daJam diiidnvesUgatifoya.

41 Muiibew Kjomn, "The Regulatory end Ethical lTani«work fo lavestiBRlif
loumatism", dalam Hugo Da Burgh ted.). 2000. /nvecigouve ;yomol?st7»r
wniext and pneiice, Lor.don; Pouiledsc, him. iSG-107.
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Bab 2

Wawancara Investigasi

BRIAN ROSS '

Brian Ross adalah kepala koresponden investigative untuk ABC
News.

"Saya tiimbuh di sebiiah suburban Chichago, era 50-an dan 60-an.
Apa yang menarik saya adalah para reporter agresif yang kala itii
bekerja di The Chichago Daily News dan The Sun-Times — mazhab
Chichago, dengan jurnalisme yang tidak terbatas. itu membiiat saya
merasa bahwa (pekerjaan) itu betul-betul menarik untuk dllakukan.
Sandy Smith adalah seorang reporter di the Sun-Times yang meliput
tokoh-tokoh mob (kerusuhan) dan Iain-lain, dan kemudian menjadi
reporter di Time. Saya melangkah memasuki gaya reportase semacam
itu. Tumbuh sebagai remaja belasan tahun yang tertarik dengan
jurnalisme dan raembaca koran-koran itu setiap hari, dan belajar
bagaimana mereka melakukan apa yang mereka kerjakan

Pertanyaan terakhir diajukan kepada Direktur CIA,
William Colby. Ini menyangkut desas-desus yang tengah hangat
dibicarakan.

'Apakah CIA terlibat operasi, bersama Howard Hughes, di
Samudra Atlantik?"

1  Brian Ross, dalam SPECIAL REPORT: Investigative Joumalism; The
Investigators: Staying on Target: ROLE MODELS, interviews with Neil Hickey;
COLUMBIA JOURNALISM REVIEW; www.cjr.org; ARCHIVE; May/Junv 2001-
10/8/01,18.00.
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"llu sajTia sekali Udak bcnar," jav, ab Colby.

Tldak lama sasudah wawancara itu, sejumlah kaotor berita
mcnyingkapkan kelerlibaian CIA, Opcrasi penyelamalan meng*
angkal kapal selam Uni Soviet, bernilai 350 juta dolar, di Samudra
Pasifik, bersama perusahaan miiik Hughes

Kita lidak tahu apa jawaban Colby, seandainya repOTter itu
meoyebulkan oama Samudra Pasifik. TbUpi, konon, Colby beikaia
pada seorang pembaniunya.

"Saya lega ia lidak mencruskan pcrianyaan terakhir ilu."®

Wa wancarainvcsligatif bukan haoyamcncarisiotemeDt. Petnyalaan
yang hanya mengaum, scperli sloga mengajakpcrang, lapi lakjelas:
keoapa, dan bagaicnana, pernyafaan yajig mengaum ilu mcmecab
wacana pabhk. Wartawan investigatif puny a tugas khusus; ia
meoeluauri sampaiberapajengkalfakla"y^ mengaum" ilu puny a
jejak. Khususnya: di kegelapan infbrmasi yang dilutup'hitupi.

Berbagai dlstorsi bisa lerjadi di dalam proses peuggaUan fakla.
Dari contoh tersebut, wartawan ladi kebilangan salu larigkab.
Padabal, narasumbei yang dihadapinya adalah sumber informasi
yaog begiiu bemilai untuk dijadikan loncalan faktualitas berita,
sebelum media lain menyerobol, Dari hal itu, bisa dillbat bahwa
dalam liap penggalian fakla, kelika mcwawancarai narasumber,
seorang wartawan mesti menyiapkan segala bahan dan data yang
berkaitan deagan toplk yang bcndnk dilipulnya. Wartawan barus
siap dcngan segala perlanyaan yang lerkail dengan mvcstigasl yang
hendak dignJinya,

Namun, berbagai kendaJa memang selalu menghadang
Wartawan serlng jadi kehilangcin bahan yang mcnarlk dan penting.
Penyederhanaao informasl, masalah basiyang diajukan, wakluyang
peiidck, dan teknikpenelusuran; ialab haI-hal yaiig mcmengarubi

2  WitlidJi)URivers&CIcveMa 1904, EUknMediaMos wdanKsccmJcrungon
uniuk Mchjii$gornyo. laVacia; FT Gcamnljs Rustaka UUttia, h)*". 109.
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penggalian.^

Apa yang dikatakan sumber berita sangat tergantung kepada
dua hal, yakni:

bagaimana reporter tersebut dipandang oleh sumber
berita,

•  dan bagaimana reporter tersebut bersikap.

Sumber berita akan melepas semua keterangan yang disimpan-
nya;

•  jika ia menganggap reporter yang dihadapinya memang
layak dipercaya,

•  mampu menerjemahkan, tidak hanya mencari sensasi,
•  dan memiliki integritas sebagai pelayan informasi

masyarakat.

Semua itu bisa terlihat dari tampilan sikap reporter dari awal
mula mengajukan waktu untuk wawancara, sampai ketika proses
wawancara berlangsung. Maka itulah, seorang wartawan kerap
amat menjaga perilaku dan sikapnya di hadapan masyarakat agar
mendapatkan persepsi yang balk, serta untuk mengurangi salah
langkah dan membatasi distorsi.

Selain itu, saran penting yang perlu diperhatikan ialah sikap.
"Saya, waktu itu tidak terikat dengan media mana pun, sehingga
sulit menembus beberapanarasumberyang selalu minta keterangan
resmi dari media pers," ujar Bondan Winamo. "Tetapi, saya
menggunakan sopan santun dan kerendahan hati dalam melakukan
investigasi, sehingga banyak pihak yang bersedia bicara." Ia bicara
itu ketika menguraikan proses investigasinya di dalam skandal

Herbert Strentz, 1993, Reporter dan Sumber Berita: persekongkolan dan
mengemas dan menyesatkan berita. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
him. 34-39. Beberapa contoh wawancara diambil dari sampel Strentz karena
kekiiatan impiikasinya bagi bahasan Wawancara Investigatif.
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"Bre-X", yang dikutip Oryza Ardyansyah Wirawan."
Bondan tidak pernah meninggalkan satu sikap yang amat

panting diperhatikan: sikapnya yang sopan. Dalam banyak kasus,
sikap ini kerap terlupakan, bahkan sengaja tidak diindahkan.
Sikap sopan dan rendah hati ini mendasari peneiusuran pelbagai
dokumen investigatif, yang kerap sengaja disembunyikan, harus
dipegang erat oleh para wartawan investigatif.

Berikut ini adalah contoh bagaimana sebuah wawancara dibangun
dengan sebuah persiapan. Strentz raengambil sampel penayangan
siaran dokumenter televisi, Bill Moyers, pada 9 Desember 1987,
ketika mengangkat liputan mengenai Keterlibatan AS di Nikaiagua
—dengan tokoh Letkol.Oliver North, pembantu Dewan Keamanan
Nasional. Arah wawancara ditujukan untuk mengkaji pandangan
khalayak Amerika melalui sudut pandang kalangan agama
[Kristen), yang terbagi dua: antara mendukung dan menolak.

Pada wawancara pertama, Moyers mewawancarai kalangan
pendukung, dari gereja Gospel Crusade, yang menyepakati bantuan
AS kepada kaum pemberoutak Nikaragua, melalui wakil mereka
Philip Derstine.

Derstine: Anda perlu menyadari bahwa mentalitas komunis ialah men-
talitas tujuan menghalalkan cara, sehlngga kalau saya dapat
menghindarinya, bolehlah; selama saya tidak lertangkap,
bolehlah. Bahkan dalam pemerintahan mereka pun. mereka
akan berbohong secepat mereka mengatakan kebenaran itu,
dan, sungguh, mereka menganggap itu boleh-boleh saja
sepanjang tidak terbongkar. Itu mentalitas anti-Tuhan.

Moyers: Terns terang. saya rasa itulah sebabnya mengapa begitu
banyak orang Amerika terkejut mengetahui bahwa Kolonel
North yang taat sejak kecil. mengakui bahwa ia berbohong
dan menghancurkan dokumen serta menyesatkan leman-

4  Oryza Ardyansyah Wirawan: http://manifesto- padi.blogspot. comy2007/ 12/
wawancara- dengan-bondan- winarno-karya.html) 6:59. 30 Agustus 2008.
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Dcrstme;

Moyers:

Dersiine;

Movers:

DersUnc.

Moycrs;
Derslioe:

lemannya sendiii, ssrta Kongres dan publik. Apakah And®
sebagal pcmeluk KtUlen teigugah oleh pengakuan KbWnel
Konh? Biitankah Anda adak akao sepakal bahwa ha)-haJ
lersebut b^^rsifal KMsUani?

Tdak. t«lapi orang-orang Kristen lidakjah senipurna.
Mereka hanya pcmaaf, Kalau seorang Krlsteo menypcahkaD
kehidiijiannya kepada Yesus Kiistus, sernangalDya berubah
dengan cepaf, Telapi jiwaoya berubah, sehingga TUhan
manyelamaikan kita persis di mana kita berada, lepat dalam
dosa kita, LihaUah, saya lidak memboat isu besar lentang di
mana orang barada dalam kebidupan mereka.
Anda tidak membuat Isu besar fcntang scorang Kristrn yang
tidak m«ngatafcan ksbeoaran'
Oh ya, saya pcrcaya baliwa seorang Kristen blau ia—
melakukan doia, kalau ia berbohong dan menyembiinyikan
sesuatu—tnengatakan kebenaMn, seprrlj yang dllakufcan
Oliver North, in )iarus mcnye&alinya. Tetapi Tiiban pemaaf
Tuban memaafkannya.Tbtjan meiigntahui hali maousia.
Apakah Hilian berpihak dalam petang inl'
TIdak. Tbhan untuk rakyat. TUhan lidak suka meUhal perang.
lelapl eaya percaya Tithan menggunakan perang....
Uniuk upo?
TUhan menggunakan pftrang uniuk memhawa rakyai kepa-
danya. TUhan lebih petliili akan hati kita daripado keaclaan
kita.

MclaJul sompel wawancara ini, lerlihat bagaimana sejumlah
p crtaayaan diajukanunlukmengujiberbagaihaJ;yang disampalkan
dengan gaya yang ringkas, lidak mengancam, mcmberi pemirsa
pemahamanyang meDdalam lentangberbagai dasarpikiran kenapa
geraja Gospel Crusade memberikan dufcungan,

Dan Moyers lidak hanya meaampilkan kalaogan peadukung
Dari kalaugan lain, masih kalangan agama, layangan wawancara
lelevisi itu juga mcwawancarai seorang pendota, yang keyakinan
agamanya menenlang dukungan AS bagi gerilyawan Konlra. dari
Gereja Metbodis, George Baldwin.

Wawancara iwvtSTiG ASI | 79



Baldwin: Saya tumbuh dan besar dalara sebuah lingkungan jemaat
gereja yang dalam kenyataan saya mendengar kata-kata
kenabian Yesus dikhotbahkan—perjuangan demi keadilan,
hidup bersama kaum miskin, pembebasan tahanan .... Saya
kira seseorang harus mulai memutiiskan di mana kita bekerja
sama dan di mana tidak, dan sejauh menyangkut Alkitab, kita
terpaksa dengan sangat jelas. memiliki keputusan yang sulit.
Anda tidak bisa mengabdi sekaligus kepada uang dan Tdhan.

Moyers: Anda terlalu jauh, Anda tahu itu.
Baldwin; Ya. benar.

Moyers: Itu radikal.
Baldwin: Dalam pandangan saya, yang diajarkanKitab Suci revolusioner.

Ajaran itu radikal.

Moyers; Anda orang yang berbahaya, Anda tahu itu.
Baldwin: Saya tidak tahu mengenai hal itu.
Moyers: Maksud saya. seandainya saja contoh Anda diikuti, diper-

banyak. jika gagasan Anda disebarkan. semuanya itu subversif
terhadap dunia ini.

Baldwin: Saya suka cara Anda menjelaskannya. Ajaran itu memang
subversif terhadap dunia ini, kalau kita membayangkan
seluruh dunia sebagai suatu dunia yang ditentukan oleh
kekuatan-kekuatan yang sekarang ini berkuasa. Itu benar.
Saya ingin menjadi bahaya bagi dunia seperti itu.

Melalui wawancara ini terlihat bagaimana penolakan itu memi
liki alasan. Bahkan, sampai ke tingkat peruncingan pendapat,
dengan tuduhan subversi, dan siap menjadi tokoh berbahaya bagi
masyarakat yang mengabdi kepada dua hal uang dan Tuhan.

Pada gambaran kedua wawancara itu, didapat bagaimana
upaya memanfaatkan narasumber untuk mengungkapkan realitas,
yakni, keterlibatan gereja di Amerika Tengah, ketika pemerintah
AS menganeksasi Nikaragua. Bagaimana isu komunisme, yang
kian klise di pertentangan dua Blok saat itu. ditarik AS lewat
tangan-tangan gereja. Dan, di kalangan gereja sendiri, terdapat dua
pandangan keyakinan yang berbeda. Moyers berhasil mengajak
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penukikJcan pcrmasaJahan Jergali sampai ke akar keyakinan dari
dua kuJub perbedaan paodangaia itu.

Kegialan wawancara, dalam juiraJisme investJgalif, juga
mcnekankan upaya yang gigih daii wariawanaya uniuk dapat
mecjaring fakta. Upaya itu terkait kepada bcberapa scgi.

Beberapa Segi
Tauya-fawab dalam wawancara yang umuni djlakukao biasanya
lerlufu kepada iawabon-iawaban yang bersi/at langsung memuat
apa yang ditanyakan» dan terkaii dengan motivasi memuaskan
kebutuban scosasi khalayak umum. Jumalis perlaroayang mela-
kukan wawancara, dengan menggunakan pertanyaaa langsung
(djrec£ Quesfions) dan dilulis melalui bentuk perlanyaan-dan-
jawaban iquestion-and-answer). menurul Chainlcy', terfadi pada
20 Agustu.s 1859 di Horace Greeley's New York Tribune. Gr«eley
mclaporkannya setdab dua kali pertcmuan dengan Brigbam Young
di Sail Lake Cily, daJam bentuk ianya-jawab soal poligami dari lalar
sisCem pemikirao Mormon.

Sejak itu para wartawan mcwawanoaia berbagai orang untuk
pelbagai)a wabaDdanrcaksilip ikaldaripermasalahanatauperisli wa
pentiog dan mengundang perdebatan. Wawancara dllakukan
kepada para selebritis alau karakter unsuaJ yang memiliki kisaJi-
kJsah enterioinment atau nilai-nilai inspiraiif, atau raewawancara
para ahli yang mempunyai infonnasi atau gagasan-gagasan
yang penling kepada raasyarakaL Kegiatan wawancara menjadi
lergantung kepada bcntukan maieii yang "bcndak disampaikan,
serta kemungkioan kebutuban khalayak ramai akan isinya,

Di daJam kegiatan jurnalistik, wawancara memang raerupakan
saJah salu kegiatan kewauowanan yang sangat penting, MelaJui
wawancara, didapal kctetangan yang diperlukan wartawan. Maka

^  Company,
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Hulab, menurul Roy Paul Nelson®, wawancora dinilai sebagai
salali satu bagiao dati kerja risei iurnalistik [pencarian data dan
kcterangan) yaog menuntui kena keras.

Bagi dunia jurnallsme invesugalif, seiiap melakukan wa-
w.-mcara, wartawan invesllgaiif mtmcrlukan pendckatan dan
peaanganan yang betbeda pada imp kasusnya. Setlap indivldu,
yang diwawancara, mcmiliki scgUsegi personal, kepribadiao, dan
kejiwaao, yang khas*manusiawi. Sementara, warlawan invesiigatif
dibebanidenganpeogejarantugasunlukmcngungkapdanmeoggali
scgaJa keterangan. yang kerap, masib dJliputi kegelapan. Dan Uap
sumber berila, ia juga harus memperhitungkafl kemungkinan
maidpulasi keterangan yang disengaja, alaupun bUa )Uga lidak
disengaja—kaicna human error.

Namun demikian, seliap pelaporan wawancara mesli mcre-
presentasikan impresl-impresi daii apa yang dikemakakan nara-
sumber.segaJaperkalaanyaiigdinyatakannya, dan segalapeogertian
yaog dijelaskannya.

Dalam banyak hal, invesfi'gotrVe reporting harus menekaokan
keberadaaonarasuraber,yanghendakdi wawancara,sebagaisuraber-
gumber informasi yang saina pentingnya pada liap persooaliiasnya,
Warlawan investigalif mesli jnemberi perhalian yang sama kepada
liap narasumber. la Udak dapal membati kckhususao kepada se-
seorang disebabkan oleh jabatannya, Kepada seorang narasumber
yang berkedudukan sebagai khalayak umum puo, ia mesQ letap
menjaga pcnghargaan dan penghormatannya.

JohnKeonelhGalbrailhincnunjukkanbelapabanyakkeceroboh-
an dilakukao para juinalis. yang disebabkan oleh oiicnlasi lingkat
kepercayaanyang tcrlalu Unggi kepada pcrkalaan para pejabat yang
berwcnang di Washington, AS, pada lahun I970*an.

6 Roy Nelsoo. 1978, Asiick end ftofure^. Bo9iont Hoiighiftn Mifflin
Cottipany.. hlm.132-157. KiUjian-kuiipen pads bcrtngsl pandangan
dan contoh paia pmkijsi jiimaJUnk. senettj* dlicnbil di sinl ufiiukmengualkjn
beb«rapa fonditnen mendasar dati ke^aUn wawariMra invfitigaiif
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Hampir selunih komftntar politlfc kita berasal dari Waahlogtoc Para
poliiUI Wflshiagton, setelah mandiskusikao beriwgaj bal den^n
kolegd-kolega mereka, meDyiorkan mformasi yang kalim pada

.wanawan-wartaivan Washington, yong, setelah mclakukan dlskusl
daJam baUs-baia$ dinding niang tertutup, mcncetaknya dan dibaca
rlPngan^f-inuh perhatlan olch poIiiisi-poJiBsi yang sama. Sfstera
sepeni jnibeutl-betuJ mprupakan sistem temtiup yanesnkses untuk
mendaur uiang sampah.'

Untuk mendapatkan informasi kngkap dari langan pertama,
wawancorataiap inukamerupakao bcnlukan kegiatanyongpeniing,'
Namun, btla kendaan tidak mernungkinkan, wawancara dapat
fncmpefgunakan media sepertj telepon, Salaio itu, wawancara pun
dapal ddakukao secara (ertulis, melalui teks yang dibuat di satu-
dua Jembar kertas dan ditiUpkan kepada orang yang berwenang
alau kepada orang yang dilunjuk, atau bisa juga melalui kiriman
surat pos dcngan hcbetapa kelerangan penganlar di awal surac.
Wawaocaia yang dihkukan melalui lelepon atau secara tertulis,
bia$anya mempersempU penggalian data hanya pada jawabau
yang spesifik.

Untuk melakukanwawancara tertulis [melalulsuratj, sejumlah
pertanyaan kuesioaer perlu dibuat dan direkonslrubikan, dan
ditulis di sepanjaDg dua auu tiga halaman. Rancangan pertanyaan
harus dlrumuskan dcmikian rupa bingga memuogkinkan sang
respoaden menjelaskan jawabaanya secara jelas dan utuh, tldafc
aepotoDg-sepotong dan bam, Unfuk keporluan wawancaia tertulis
yang berhubungan dengan sejumlab naiasumber, konsistensi
materiwawancaramesliditegakkan.denganmeagirirnkanselamJah
kopian kuesioner yang sama persis kepada sajuraJah narasumber
yang diluju; daa bila perlu dilengkapi dengan perangko dan
amplop balasan. Berbagai jawaban atas kiriman pcrlanyaan kerap
lidakieprcsealatif. Untuk itu, upaya panyelcksian lesponden, dari

7  ibid. op.cii.. hirn.l34, d i kutip dec 1 Reader's Digest, Janusiy. 1576, hJin 65.
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rancangan sampal riset, hams dilakukan agar dapat mengontrol
temuan analisa yang dilakukan sesudahnya.

Aturan Umiun Wawancara

Kolumnis AS, Art Buchwald' mengaku tak pernah suka diwawan-
cara. Proses wawancara, baginya, menjadi momen depresi karena
tuntutan untuk memilikirkan hal-hal yang tak pernah terpikirkan
sebelumnya. la dipaksa untuk menjawab hal-hal yang tidak ia
persiapkan sebelumnya.

Lantas kenapa orang mau diwawancara?
Ada sejumlah jawaban: mereka suka dengan perhatian, mereka

menganggapnya sebagai sebuah tugas, mereka menyambut baik
kesempatan untuk mengembangkan pemikiran sempitnya, mereka
merasa kasihan kepada sang reporter, mereka suka berbicara, me
reka tak bisa berkata tidak. Mereka Udak menyadari bahwa ada
konsekuensi-konsekuensi yang mesti ditanggung tatkala mempo-
sisikan diri sebagai subjek di hadapan pelbagai pertanyaan penulis.

I^da banyak orang, implikasi konsekuensi yang mesti ditang
gung itu bam disadari ketika wawancara berlangsung, ketika ia
harus memilih jawaban-jawaban yang mesti dipilih, ketika ia harus
menghitung dampak jawaban yang akan muncul.

Maka itulah, bagi kalangan wartawan, kegiatan wawancara
memerlukan upaya khusus terhadap kondisi psikis narasumber
yang hendak dimintai keterangan. Mereka harus membangun
suasana wawancara yang menyenangkan kepada orang yang diwa
wancara. Pewawancara hendaknya dapat menempatkan empati,
saling membagi perasaan kesedihan dan kegembiraan, emosi-
emosi semacam clnta atau benci, menangis dan tertawa, ketegaran
dan putus asa, dan sebagainya. Membawakan peran psikolog atau
psikiater ketika berhadapan dengan subjek wawancara. Kesan
8  ibid, op.cil., him. 136; Buchwald dikutipnya dari tuiisan Lael Scott. "Focus on

Ar Buchwald", Harper's Bazaar, September 1973. him.176
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yang enak, menyenaDgkac, hams dibangun di dalam benak dan
perasaan orang yang diwawancara. Pada mtinya, naiasumbet
yang diwawancara mesti merasa mendapatkan suatu hal yang
bermanfaat, selain dan kegembiaraan karcna oamanya lercetak
atau wajahaya muncul dl media massa.

Uotuk itu, pendekaian kepada naiasumber yang akan
diwawaacara menjadi sesuatu yang mesli dipethhungkan secaxa
cermal. Gaya (5f>de) mewawancara nierupakan alal yang mesli
diukur. Dalam ukufan yang ekstrem, gaya wortawali Oriana I^lacci
misalnya, bisa disimak, la dikenal sebagai the dowa'ng mterview.
pewawancara yang memiliki keiajaman dalam mengembangkan
Inlegrilas pendiriannya, Scbingga, ia bisa dcngan serius menan-
capkon pengaruh opiniDya di daJam wawancara, sarapai lak perlu
menahan diri unluk berseru kepada seorang pemlmpin Komunis
Portugis, Alvaro Cuohal, "Tldakkah Anda malu dengan apa yang
Anda katakan? Demi Krisius, lidakkah Anda malu?" Ketika ia
scpendapat, dan inarab

Namun, gaya Oriana Falacci tentu saja raerupakaa salu conloh.
Contch Iain, darl perspeklifyang lain, dengan gaya yang laic punya
banyak contoh. Pclbagai gaya dapal mcnjadl sandaran referensi.

Pelbagaigaya pewawancarailu blsadihhal carawanawan men-
dekati subjek, Ada yacg misalnya, mendekaii subjek wawancara
dengan cara dJarn^diam, malu-malu, rcndah diii, membiarkan
orang lersebut mcngambiJ alih kendali, kaiena merasa si nara
sumber lebih pantas mongendalikan wawancara. Bisa jadl pula
ia raembawakac gaya pewawancara yang oi/lgomg, supeJ, memba
wakan gaya orang yang mudah bergaub gampang menialin konlak
Tapi, bisa jadi fuga, menfadi pewawancara yang cenderung meng
inllmldasi lawan bicara, dengan peibagal loniaran unya yang
menuklk, mengorek, menggugat, saat wawancara..

Di ballk semua panduan wawancara, yang hendak-harus
diperbatikan iaiah, tidak scliap gaya pendckatan akao sama
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berbasilnya kcpoda Uap orans yang akan dhvawancam. Seliap
figur, atau lokoh publik, memerlukan pendekatan yang barbcda*
bcda. Apa pun yang dipihh, dan diperlimbnngkan cukup layak
untuk mengawali wawaDcara, pclbagai HtcraCur menyaiakan
bah%v.-i pendekacan yaog paling baik adalah pccdekatan yang
bersifat natural, alami, yang paling membuai si pcwawancara
mcrasa nyaman. Banyak powawaocara prol'esional yang lergolong
berhasll, lidak terkategori dalam lipe gaya kepribodian manapun.
kendati mereka mempunyai esensi kebethasilan dati ukuran
keingmtahuan, logika, dan pamahaman yang sctaia besarnya

Urnumnya, mereka melaksanakan wawoncara dcngan awaJ
kontak yang bersuasaoa persahabaian, tidak langsung membahas
topik yang handak dipeibincangkan, bahknn kerap memuiai pcm-
bicaraaadenganbetbagai hal yang alsiab dengan subjekwawancara.
Baru kemudian, petbincangan bergulir secara icrencana menuju
diskusi pada topik yang telah dipcrsiapkan. Sclaraa petbincangan,
mereka mampu menaban diri untuk lidak menginterupsi atau
rncmdominasi obrolan. Merekaketap barus mernilikikeaiapanuntuk
menjualkcraampuan ketikadilawarknn kepada scorang narasumber
panting, sebagai pewawancaia yang menguasai permasalahan
secara kapabel dan akurat. Ella pcrlu, mereka siap diuji dengan
serangkaian pcrtanyaan nataaumber yang hendak mengecek ka*
pasifas pcngetaJiuan dan pemahaman mengcnai bidang yang hen*
dak diperbincangkan, Bahkan, berhasd menembus kungkungan ojf
the record, melalui aigumea pemikiran yang persuasif.

Mereka akhirnya mendopatkan hasil wawancaia bcrupa
jawabaii'jawaban yang jelas, mated-materi iluslratif yang dctil,
aiau manipulalif—yang segera dikoteksi pewawancara dengan
sopan—malah kemudian mengonsultasikan beberapa maten
yang dinilai bUa merabahayakan si narasumbet sendiri—
dengan kesudahan beberapa bahan wawancara menjadi off ihe
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secord, atau meoyertakan kelerangan •'daii sebuah somber yaag
mengataian..^."

Semua itu, dilakukm tanpa melupakan pencaiian data
biografis (teniang gelar, nama, Cempal tinggal, dan kcterangan
umum lain), dan nooblografis scperJi sikap poUtik, hobi, dan pola
hidup. Mereka juga telah memiliki caiatan mcngenaJ pelbagai
komentar sebelumnya, dafi narasumber, dl media massa.

Ketika menjalankan wawancara, mereka mcmpergunakan
berbagai teknik, anWra lain, teknik pata pengacara ketika meng.
ajukaD rangkaian pcrCanyaan yang disasun demikian rupa untuk
mernbalasj subjek pcrkara. Atau, teknik mengajukan pertanyaan
dengan goya manuver polltjk, mencecar dcngan tudingandudingan
kcsana-slni, lalu menyempitkannya kesatufokus. Tiap pertanyaan
mereka ajukan dengnn kala Mengapa, bukan ivftof—yang telah bisa
didapat daii kutipan sunibet-sumber tcrtxilis.

Jeni?; pertanyaan disusuu secara mcnukik dan tajam, schiaigga
m endorongjawaban-jasvaban yang provokalj{. bebas, tidakterduga,
taupa selalu mencantumkan landa tanya, namun bisa memancmg
sejamlah komentar dan jowaban. Seperli yang dilonlarkan Colin
CampbeU kepoda Robert Heilbroner®;

Campbell: Anda tampaknya telah mengambll arab iDlelckuial yang
berbeda dibandirgkan beberapa tahun sebelumnya. Dulu
Anda seorangliberal. KiniAnda leigolong dalamjenisMaltbus
modern, seorang pcsimis, salah satu dari poiilisi-poliilsl 'nabi
di Hari Klamai' yang selalu meogcluh ini—itu.

Heilbroner:Andabcnartentangperubalianhatiitu. Namunaaya keberaun
dengan kata-kota pcsimis, Buku terakbir saya, The Human
Prospect, mornang sebuahbuku serius dan berbicaia teotang
bahaya n>'ata, lapi itu bukanlah teotang kfamat. Mebinkan
sebuah gambaran dart hal-hal lak mnnyenangkan yang
tampaknya bakaJ terjadJ.

9  Ib'd. op en., him, 145-14$; UikutJjj dan Ffycholog^ Today. FebniRTy, 10?6, him. SS-
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Dalam kaitao pedoman yang mftsti diperhatlkan, Nelson'® mc-
merikan bcbcrapa teknlk wawancara umumyang biasa dipakal;.

•  DaUmmenjalankaDwa waoca;a.ysoglerbaikadalah melooturkan
portanyaan yang tecsusun alas dua kata.

•  Sa(u saal di tengah waipvancara, Anda kehabisan idc, atau
bahao, atau sabalikitya. bwao yang kehabisan ide dan bahao
pembicataaa lantaa lerjadi keWsuan Kcbisuan semacam ini
j^^ngan dianggap lak berscti Terkadang keherungan bisa menjadl
scnjaia ampuh bagi sang pcwawancari. Salah satu icknik
wawancaia A J Ocbling adalab duduk Jungaa tcnang di depan
subjcknya, dan Hdak meldkukan llndakan apa pun untuk mu-
rnulaiwawancais.Subjekwav/ancara akaoicsah,b&rtnnya«ianya,
dan akhimya mulai mcngeluorkaii sejumlah infurmasi. Seperli
diungkapkan Mike Wallace. "Kehcningan sepaniaDg intervlaw
berlangsuQg kerap bemllai sama penting dengan pemblcaraan.
"RDyaJtansebuahptrtanyaao. dapalkanjawabannya. danbiaikan
nengssQluPg dl sana. Subjek aikiQ membaniu mcnolong Anda
oelepaskna keterganrungan hu dengan tambahan infoimdsl
yang diperlukan."

•  Jangan loQtarkan pertanyaan-pertanyaan lolol, Ini kerap terUbal
pada para pewawaocsxa slaran langsung televisi dan radio (besar
kemuogkinanreponer aural kabarpuamclakukan ke&alahan yang
sama'.tapipadaumujnnya icnuiupikarenaberila meraka disiarkan
setelab mclalul proses editing). Pada umumnya, kesalaban
menjcbak mereka karena mereka lebib berpusat pada perasaan
atas Insiden/perisliwa, bukannya pada subsla&si penstiwa ibj.
Pcrunyaan umumnya diloutarkan sckadar untuk mele^timasi
kebadiran subjek di depan fcamcra atau mikrofon. Anda blsa
mellhat pada ekspresi sang reporter, betapa ia scsunyuhnya
Uk berkoDsenlrasi pads jawaban subjek, melainkan tengoh
berkutat deogan pemillhan pertaoyaan epa yang akan dilontarkan
selanjutnya guna mengisi lentang waklu yang dibeiikan bagi
mereka. Hukunian uotuk pertanyaaD-peitaoyaan tolol scmacam
im bisa diilustraslkan lesval pemyataan Michael E. DeBakey,
spesialls iransplantasi j^mlung Afriko Selalan yang diwawancara
setelah pemikabannya berlaogsung Fbrtanyaan sang reportec
sdalab "mengapa ia ingln mtnlkah?" "Hanya unluk meliliatmu,"
ucap 8«ing doktcf lanpa disangkn, 'Aku ink peicaya belajta
bodyhuya Anda,"

10 ibid op,cir.. him. 1*6-153
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Ada dua melodu yang omuin dilafcukan untuk mendapaikao
lusil wawancara; mencalaiaya di alas kcrtaa atau merekanmya,
Dua cara lersebiit lazlm dilakukan, dan kerap pula membuai
wawajKara berlangsung lidaV-'cfaktif karena scora psikologls
memengaruhl subjek yang diWawancara. Cara apa pua y<iog
dipillh tenlQ lerscrab Anda, NamuD pa« peiiulis proPeslona)
umumnya memilib meoderiU sedlkil keUmbang kehUangan
ftsensi informnsj yarg Ingin' dipcroleh, Salu conioh yang
bisa dikemukakan di sini adalab teknlk Tniman Capole saal
meniillskan/ij ColdShod. laporaoJuroaJlsme Saslrayang djbiiat
secara impresif, penuh dengan ketekunan-mewawancarai Jokoh-
tokoh faktualnya. Begitu banyak wawancara yang diiakukajuiya.
lak satu pua direkam acaii dicatat Cispote, karena ia lak ingin
kchdangaD csensi otau substansi yang dibicarakan—Capote
menyadari beban psikologls subjek saat catatan dikeluarkan
etau lope recorder diaktifkan. Untuk iJu Capote melalib diri
memaksimalkan apa yang didengamya sefama wawancara
berlangsung. Dan scUiria mengexjakan In Cold Blood. Capote
tfdak membuang waktu lebib darl tiga jam sejak wawancara
berlangsung, uniuk menulis kembali transkripnya.
Alal perckam dianjiirk^jn digunakan unluk racrekam isudsu
kontroversial Dengan dcniikian, fika media digugal olck pihak
yang dlmgikan, aci;ara hukum kepentingapnya terlmdungi
dengao adanya bukli rekaman. Untuk kepenlingan yang sama
pula, jangan kaget jjka alal perekam iJdak hanya digunakan
oleb pe wawancara. lelapi juga oleh pihak yang di wawancara.
ftlrida O'Brien, seorang peoulis /eotur« di harlan San Times
Chicago, dlkejutkan oleh aksi Phyllis ScWafly, scorfing aklivis
politik. KcKka O'Brien memulai wawancara, SchlaRy serta*
mcrla mengeloarkan taporecorder, mengacungkannya pada sang
pewawancara. Dan inilah kata-kata sang aktivis yang ditulis oleh
OBrien pada/cofure-nya. "Seringsekall perkataan saya disalab-
artikan, karena kpsalaban pengutipaD." la menjeJaskan dengan
riang. • Anda Udakkeberalan 'kan ?" ujarnyasambil menyodorkan
tope recorder ke arehku
Sama halnya dengan fakta dan Informesi lainnya. hasll wawancara
harus senoDliasa dicek dan cicek, terulama jlkamenyangkul Isu-lsu
fconlPoversjaJ. TSpl Ingal, dalam mebkubin cek dan ricek, Jangan
btackan subjek akhlruya mengambil aljh kontrol atas artikel Anda.
Meraberi kesetnpslan pada subjek untuk mencampun manuskrip
Anda bisa menimbufkan bahaya. Soal cck dan ncek Inl pun
berbiuda karakinrnya di setiap media. Majafah besar scpertj Esqu/re
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dan New Yvfk lidak membiaikan para penulis muiuberikan aksea
pada S"bjek unUtk raaleri yaixg belum di)iublikasik«)i. Majalah-
cra|a)ah ekoiiomj dan jurnal perdagangan biasanya justRi
ben kesetnpalan sebiasduasnyn pada subjck untuk mpngindp
anikel yang akan ditcrbilkan. Ini berkaiian dengan akurasi yang
diperiukan dan karakter pemhaca yang Uihadapj.

•  Dalam menullskan kembali hasil wawancara, linlyang jug- kurap
dilupakan pais penulis Hdalah kaidah-kaidah bahnsa penxilisan
kalimaJ langsung roBn|ndj lak langsung. M memerJukan per-
batian kbusus dan latihan terseodiri. Salu yang harus dnn^at
dari kuHpan langsiujg adabh apa pxiQ yang anda iKtakkao
di anlara tanda fcuUp. kalimat liu haruslah lepat seperd ape
yang dikalakan/diluliskaD subjek. Lebib pealing lagk kutipan
bngsung dan tak langsung harua sejalan dengan icma bagian
yang diiainpilkan.

Pada prcses wawancaia, dalam kaitaa keabsahan mateii yang hen-
dak dilaporkan, jumalisme mengenali keleniuan-kelenluan yang
harus dipatuhi. Kode elik media niassa, di antaranya, memenkan
beberapa jeois pengabjan yang mesli diperhalikaa wartawan.
Bebcrapa jenis kelerangan narasumber yang mest) disepak^tk
sebelumbahan wawancara ditulis awu diaiarkaD, yakni;

s

» On Iho record ,
Semua prrnyataan boleh bngsuag djkuiip deng^ menyenakan
nama serla gcbr orang yang membual pemyataan tersebut. Kecueb
bila disepakali bin, ecinua kotncntar dianggap boleh dikulip-

• On fockground
Semua pernyataan boleh Ungsung dikullp, telapi lanpa menyc-
bulkan nama aiau gelax wncnm orang yang mcmberi koinentar
ilu Jetils penyebutan yang akan digunakan haros disebutkan lebih
dulu: pejabw Gedung Pudb, jum blcara pemcrintah, pengacata
pcmeriniah, dan sebagainya. Jeuis penyebulan yang akan digunakan
mempunyai arti penting sebab para oarasumber scnng kali khawatir
fibin mudabnya suatu kcbocoran untuk dilacak
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•  On Deep Background
Apapun yang dikatakan boleh digunakan, tetapi tidak dalam suatu
ktitipan langsung dan tidak imtuk sembarang jenis penyebutan.
Reporter harus menggimakan informasi yang diperolehnya untuk
dirinya sendiri, tanpa menyebutkan sumbernya, apakah dari sebuah
departemen atau pejabat pemerintah (Umumnya, reporter tidak
menyiikai jenis penyebutan seperti ini, sebab para pejabat sering
kali memanfaatkannya untuk mereka-reka berita atau untuk raeng-
apungkan umpan tanpa harus mempertanggungjawabkannya).

•  Off the record
Informasi yang diberikan secara off the record hanya diberikan kepada
reporter dan tidak boleh dicetak atau disebarluarkan dengan cara apa
pun. Informasi itu juga tidak boleh dialihkan kepada narasumber lain
dengan harapan bahwa informasi itu kemiidian boleh dikutip. Secara
umum dimengerti bahwa rencana penyampaian berita secara off the
record hams disepakati lebih dulu oleh reporter. (Bahaya menyetujui
menerima informasi secara offthe record adahh bahwa reporter terikat
untuk tidak menggimakan informasi tersebut—sekalipun informasi
itu diperoleh dalam bentuk yang lain dari narasumber lain—sampai
ada pihak lain yang menerbitkannya. Kebanyakan reporter dengan
sendirinya tidak man menerima informasi yang off the record)."

Dari beberapa jenis keterangan ini, wartawan investigatif mesti
bergerak mendapatkan informasi yang hendak dijadikan kerang-
ka penyelidikannya. Jenis kesepakatan yang dipilih sangat
menentukan kekuatan fakta yang hendak dilaporkan. Maka itulah,
kelihaian wartawan investigatif amat panting dimiliki dalam meng-
hadapi berbagai narasumber mereka.

Bob Woodward "menguraikan pengalamannya bagaimana
di akhir wawancara di salah satu laporan Watergatenya, meno-
lak tuntutan Jeb Stuart, narasumber yang minta jatidirinya disa-
markan, Jeb Stuart dianggap seorang yang mengetahui adanya

11 William L.Rivers & Cleve Mathews, 1994. Etika Media Massa dan H^cen-
derungan untuk Melanggarnya. Jakarta: PT Graraedia Pustaka Utama. "Jenis-
Jenis Pengakuan", him.174-177.

12 Ibid, log.cit.; Carl Bernstein & Robert Woodward, All the President's Men (New
York: Simon & Schuster, 1974), him.78
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pcrsekongkolan gelap Presidcn Nixoo berknitan dengan informasi
mengcnai adanya dana kampanyc mhasia. Di akhir wawancara, ia
merainta alokasi keterangannya diposisikan sebagai sumber yang
bersiTal on bockground.,Woodwaid berkelit. Ia mcoegaskan Siuarl
salah. Sebab, seharuanya la mcnyadari ptosedur wawancara—
bahwa liap pcmyalaan yang diberikansescorang kepoda wartawaa
pada dasamya adalah on the record. Terkecuab, biU daii awal
wawaacara mereka te)ah menanlukaa sebuah kcsepakalan.

"Ibtapi Anda hams membantu saya," cetus Stuart. "Sayaakan
meDgalami kesuliUn bila idenliUs saya discbulkan

"F^iiiyataan itu pun mungkin akan saya kuHp," legas
Woodward.

Cuplikanconiohterscbutmeiigmsalkan akanpentingnya kewas-

padaan wartawan, Apalagi, bagi wartawan invesUgatif, kcberhaU-
hatian masli diutaraakan imtuk mecghadapi kemungkinan tak
lerduga daii narasumber, scsudah memberikan kcterangan yang
maha pcnllng. Mcski pencarian kontak awal dengan narasujnber
merupakan satu soal yang amal palik. akan leiapl memahami cara
mengalur kesepakatan dengan narasumber, kelika mcreka hendak
memberikan pengokuo/i, saogailah penling. Apakab pengakuan
mereka akandiletakkanscbDgaimatcrion tfierecordataulidak, adalah
soal yang juga haius disiapkan dari seraeajak awal pertemuan,

Dalam kerumitan meacari keteiangan narasumber yang
dapat memperkuat, laporan investjgotiVe report/ng kerap mem*
peisyaratkan infonnasi dari para saksi mata. Para saksl mata
adalab orang-orang yang menyaksikan laogsung peristiwa yang
lerjadi, Mereka memliki kekuatan fakta. Unfuk itulah, kesaksian
mereka dialokasikan kc dalam sebuah tempai yang diberl landasan
hukum. Keterangan mereka dianggap mcmiliki kekuatan tertentu,
dan temu saja bisa memojokkan pihak.pihak tertentu. Maka liulah,
dunia jumalisme mengadopsi kcterangan mereka ke dalam jenis
pengakuan yang mendapat perMndungan hukum, dan dinamakan
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affidavit^ 'Affidavitidilih pemyataan terlulisyangdfbuatdi bawah
sumpah, di hadapan notaris publik," jelas Rivers dan Malhews.

Keterangan ini mcnjadi senjala wartawan invcsligaiifM;5?dowi
mcrupakan bahan yang dapat memperkuaJ berila investigatif.
Selanjutnya, keterangan affidavit dapat dimanfaalkan unluk
meDgantisipasi kemungkinan-fcemungkinan bumk. Keterangan
affidavit menepia kemangkinan peoyangkalan narasumbet yang
menyalakan babwa dirinya leiah salah dikulip. Dengan affidavit,
reporler iqvesligalifmemiUki kekuatan legal, untuk menolak suniber
berllayang kemudlan mengatakan, "bukan begitu maksud saya",

Melalui affidavit, wartawan Jack Kelson, dari Los Anodes
Times. berhasU mengungkapkan sebnah kasus lumayan pentiog.
Seorang leknisi ruang operas! di sebnab rumah sakil menjad; saksi
mata pelanggaran yang dilakukan olcb seorang perawat, F^rawat
Jru dilihainya telah racngerjakan sebuah opcrasi besar, yang
seharusnyamerupakanpekciiaanjabataij sellngkal doktetspesialis.
Jack Nelson lalu coba mcngangkatoya. lapi banya bethasil sampai
lingkatan pengakuan offidavii. la pun lalu berkonsullasi. Hasil
konsultasinya, dengan pengacara Jibds medianya, menunjukkan
perlunya la mendapal kelerangan Iain. Khususnya, dari kalangan
staf rnedis, yang mencgaskan bahwa leknisi letsebul bcnar-benax
dikenab sebagai paketja rumah sakil, dan segaJa keterangannya
dapat dipercaya. Melalui usaha yang cukup berliku, Jack akhirnya
bcrbasil mendapalkan keterangan dari seorang dokler yang juga
hanya mampu memberjkan pengakuan selingkat affidavit Jack
Nelson kemudian mengangkat kasus lersebut dengan akhii bcrita
yang berbunyl. "demikianlah sesual deogan affidavit dari dua
pegawai slafrumah sakit
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Melakukan Wawancara (Investigatif)

Topik "Melakukan Wawancara" ini dikutip dari subbahasan
Strentz'^ yang membahas berbagai dimensi wawancara di banyak
cakupannya. Berikut ini adalah uraiannya yang diringkas. dan
dipilah, dalam kaitan proses wawancara investigatif.

Ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan wartawan di
dalam melaksanakan kegiatan wawancara. Pertama, adalah upaya
mempersiapkan wawancara dan mengajukan perlanyaan yang
bagus. Hal ini terkait dengan hasil yang akan didapat: informasi.
Reporter yang tidak siap dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan
yang buruk, cenderung akan memperoleh informasi yang tidak
berguna. Kedua, adalah upaya mempersiapkan wawancara dengan
pengumpulan informasi yang terkait. Proses pencarian informasi
wartawan sangat berpengaruh dalam proses wawancara yang
akan dilakukan, yakni, dalam menentukan hal apa saja yang perlu
ditanyakan kepada sumber berita.

Semua itu mengiblat kepada kenyataan bahwa tidak di setiap
wawancara, wartawan menemui kemudahan untuk melaksanakan
hajat tujuannya. Wartawan kerap harus menghadapi situasi yang
menegangkan, tak menyenangkan, tidak alamiah, bahkan lebih
sering menyedihkan. Misalnya, wartawan mesti terus menyeruduk
kepada seorang saksi yang masih dalam keadaan terkejut sehabis
menyaksikan benturan keras pesawat terbang yang terjadi beberapa
ratus meter dari dirinya. Wartawan, dalam keadaan rusuh, mesti
segera melumpuhkan keterkejutan orang tersebut, dan mampu
bagaimana peristiwa kecelakaan pesawat terbang itu disaksikannya
dari detik ke detik.

Untuk itu, prosedur yang mesti ditempuh wartawan biasanya
berada di dalam rangkaian teknis:

1. Tersenyum dengan sopan

13 Strentz, "Melakukan Wawancara". op.cit. him. 62-69
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2. mempeikeoalkan diri

3. menunjukkan mlnal terbadap orang dan^alau subjck
4. meyakinkan bahv,'a sumber mcrasa enak

5. mempersiapkan diri unluk mencatat taopa mengganggu
wawancara

6. raengajukan pcrtanyaan; "apakah anak yang bermain di
jalanan Uu anak Anda?"

Nomun, di daiam wawancara yang iengahbcrJangsung, hendakoya
dihindaii pertanyaao yang menggunakao kata perosaan. iial ioi
dapot dicontohkan melalui pcrtanyaan wartawan kepada seseorang
yang bam aaja menghadapi kemallan orang yaog dicintainya,
dcngan pertanyaan' Bagaimana perasaan Anda? Ja%s*abannya. tenCu
saja, sudah ditebak. Atau, biasanya akan dijawab dongan gelengaa
kepala,,dan raul sedih yang tengnh menaban gejolak perasaan.
Dan, kbalayak berita hanya akan mendapatkan kenyalaan kJisn;
apakah kemallan orang-orang icrcinia merupaLin scsuatu yang
menyenangkan unfuk direnungkan

Di dalam proses wawancara, waxtawaD mesli dapal mema*
hand apa yang dikalakan suraber berila, la pun selaJu dapaC
mcngaitkannya dengan konleks tertentu, scperti dcngan berbagai
hal yang lelah dikalakan sumber berita sebelumnya, atau pelbagai
data yang lelah dikeiahui reporlcr sebelumnya. ftida saal tanya-
jawab bcrlangsung, wariawan mcsli selaJu menyiapkan diii
untuk mcngetabui perlanyaan yang secaia logis akan dikalakan
sumbec berila. Di momeo wawancara puJa, wartawan raesti lelah
menganliingi perkiraan akan nllai berila j'ang akan dlbuat darj
berbagai bahan yang lelah diberikan oleh sumber bciila. Unluk
mengaiahkan muatan wawancara, dart kondJsi tanya-jawab yang
tclah menyimpaDg, warlawan mesli bemsaha menentukan kon-

sistensi yeitu dengan dengan mcngafukan perlanyaan yang sama
dalam cara yang bcrbcda. Seraua cara mcssU diefektUkan agar
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didapat hasil penggalian bahan yang maksimum dari tanya-jawab
yang telah dilakukan.

Kualitas pertanyaan akan menentukan seberapa bagus berita
dapat dibuat. Karena, ajuan pertanyaan yang dilontarkan wartawan
itu bisa' beraiti 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
informasi. Dalam hal ini, yang jadi titik tekan bukanlah diproses
pengajuan pertanyaan, melainkan apakah dari pertanyaan yang
diajukan itu dihasilkan informasi yang bernilai, atau tidak. bagi
khalayak berita. Kepercayaan publik akan didapat reporter atau
sumber berita jika informasinya demi kepentingan masyarakat,
bukan kepentingan atau keuntungan sendiri.

Semua pengetahuan itu amat berguna bagi proses wawancara
investigatif. Sebab, dalam fase tertentu, wawancara investigatif
bisa juga terjadi dalam sebuah proses yang unik. Berbagai per
tanyaan, yang diajukan wartawan investigatif, menjadi berbeda
dari yang biasa. Cuplikan kisah Rivers dan Mathews" berikut ini,
memaparkan beberapa pengalaman dan pandangan wartawan
investigatif ketika mendapatkan keunikan tersebut.

Melalui sebuah pertanyaan yang salah, di dalam sebuah
wawancara investigatif, Alex Dobish dari Journal di Milwaukee,
AS, mendapatkan sebuah keberuntungan. Ketika itu, ia tengah
memojokkan seorang pegawai pemerintah daerah, agar mengakui
keterlibatannya di dalam suatu kasus manipulasi tanah. Dengan
kegeraman, dan ledakan intonasi retorik, Dobish menyatakan
bahwa pembeli tanah itu ialah Root River Land Corporation.
Pengaruh suasana wawancara, dengan ajuan pertanyaan yang
terus menghimpitnya, membuat pegawai pemerintahan daerah itu

14 Rivers & Mathews, op. ciL. him, 166,168.169.171.
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tcrloajak, icrpancmg,DanmcDegaskaobah wa prosesjuaJ-belitanah
yang dijalaninya tidak mehbatkAj) aebuah korporasi icorpontion).
akaji telapi aebuah petusahaan {Company^ Usal raeDjelaskan hal
ilu, liba^ubaia sadat bahwa la sudah lerjebak.

"Saya harus memakaa diri saya unluk mongajukan berbagai
perlanyaan tajam," uiar warlawan invesUgatif Bruce Lockin. Gaya
ajuan perCanyaannya menjelaskan ciri,.sekali|us teknik, di dalani
mengajukao petlanyaansecara lidak lampak, lidakmeraperlakukan
perlanyaan scbagai Jayaknya sebuab pertanyaaji. Jenis pertanyaan
laJ iTjerupakan upaya mengajukan perlanyaan unfuk sebuah
informasi yang sudah dikelahui. Subjek invcsligalif dipojokkan
pada posisi seseorang yang hams menjelaskan, tidak diberi
pilihan unluk menyangkal. Bila pun maksud dari pertauyaan yaog
diajukan adalah unluk kepentingan konfirmasi, jenis perlanyaan
mi iangsung mcnggoyahkan subjek invesligasi, Di sini, wartawan
invesligatif lid.ik berlanya dengan. Apakah Anda peip ke sana
bulan lalu?' Akan letapi, iangsung mcmojokkan, Mengapa Anda
pcrgi ke sana bulan lalu?'

DaJam jenis yang lebih tajam lagi, wartawan invesUgalif kerap
mengguoakan ajuan perUny.ianyang iangsung meminta kiaiifikasi
dari kasus yang lengah dfselidikinya. F^rtanyaan dimulai dengan
ajuan keCpxaogan yang telah uraum dikeJahui. Apakah betuJ Anda
pergi ke sana bulan laJu. dan menghabiskar. waklu libur Anda di
tempal pcrislirahalan miiik penjsahaan aau? Kalimai kedua, di
pertanyaan iui, Iangsung meminla jawaban, dengan ludohan atau
klanfikasi fakla, yang biasanya menyibukkan subjek invesligasi
beriU dengan tidak hanya bcrsifal pcnyangkaJan. Akan letapi,
di aniara upaya penyangkalannya akan didapat kelerangan yang
bersifai menjelaskan sekaJigus, secara sadar alau lidak akan
menyatabn penolakkannya alau pcinbenaraoDya tcrhadap
perlanyaan yang sama.

Pada jenis yang lebih Jauh lagi keujamannya, perlanyaan inves-
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UgaLif mongjuuakan letoik mauipulasi sikap, 5eo/flA-ohh menge-
lahui fakia yang leiah texjadi. Targetnya ialah membcri tampilan
sosok yang begitu meyakinkan kepada subjek invesligasi babwa
perunyaan lcr$ebul dilujukao haoya unluk meminla keietaagan
lambahan. Perlanyoan diaiukan mclalui gaya reporiCT yang
mendapalkan keterangan-keierangaa pcnting schingga subjek bo*
rita, daiam kcadaan ingin menolak keletlibatanoya, biasauya akan
mcnjelaskan berbagai baJ yang sebcnatnya tclah lenadi.

Brit Hume, dalam/nside Slo^'(Doublcday. 1974) mcnjelaskan
bahwa taktik ini adalaJi lindakan mcDuduh lokoh kuoci melakukan
scsuatu. waJau tclah dikelahui bahwa ia tidal; mungkin terbbat.
Lctak kcberhasilannya ada di keleDgahan mercka, yakni, kelikn
mereka berusaha menyangkal tuduhan yang dUontaikan sccara
semena.mena. Sebab, pada saat ilulah, kcmudlan mereka akan
meujelaakan duduk perkaia yang scbenarnya. Mercka al;an menya-
lakan kelidaksetujuannya, dan menyatakan telah terjadi kesalaban
karena mercka sebcDaniya banya betada di posisi ketcrbbataa
lertentu. "Dalam keadaan semacara Uu kebanyakan orang akan
mcrnuluskan untuk lebih baik mcngatakan yang sebeaaroya
daripada harus mengbadapi lebih banyak lagi tuduhan yang lebih
beraV.

Padajenis lain, serangkaian pcrtanyaan diajukansecaia sengaja
walaupunscmuanyatelahdiketaliuijawaban-jawabannya. Beibagai
pcrtanyaan diajukan namun dengan berkab-kali diintcrupsi,
dengan ajuan jawaban yang Iclab diketahui oleb reporter. ThkUk
ini marapu membuat subjek invesligasi merasa bimbang, untuk
mengukur sebetapa banyakkah yang dikcUhui olch reporter. Akan
teUpi, leknik ini hams dipergunakan bila kondisi invesligatif telab
racmaiki kelengkapan data dan keterangan yang cukup memadai.
Subjek invesligasi dipojokkan pada situasi la h.irus menghadapi
reporter yang telab mengetahui hampit segala sesuatunya, dan
dengan demikian, dapat meogondisikan sub)ek invesligasi untuk
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memberikan jawab.uj.fawaban yang benar. Dan ketika kondisi
tersebul lelah terjadi, maka mulallah penggaUan daU dan ke-
tcrangan dikembangkan ke atah materi yang belum dikctahui, '

B ilaseraua leknikmengajukanperianyaanyanglelahdilakukan
tidak membuabkan basil, baayak wanawan mvesdgatif kawakac
yang merapcrgunakan laklik geriakaa, dengan menyesatkan atau
menakul-takuti subjek. Upaya tcrakhir ini, dalam bentuk yang
paling scdethana, dapac diindikasikan inelalui tckoik reporter
yang melakukan tamprbn scoJah-oIcih meDgclabui scgala Hal Udi.
Namun, dalam keadaan gettakan tengah dilakukan. dibutuhkan
sebaah pcrsiapan ivasvancara yang cnkup tcrencana dan lerukur,

Dalam penjelasan Peter Benyaminson, dan Detroit f^.e Press,
yang dikuLip Rivers dan Machewsr

Sangai sennfiiiTjfldi bnluva seoranj^ penyclidik yang lekun mamnu
mPn^ngkap segaln Sfsualunya, kecuali k-itanakhlr cfati serangfcaian
tindak knminal, Kaitan afchir yang sebetulnya bisa dibuklikan itu
tidak icrlihat olrlinya. Dalam keadndn sepcrti icu, mcinutuskan
untuk benetnu dengan si loknb utama dan Iang^ung raeniidnhnya
radakukan semua tindakan kriminaJ itu, sambil luembiarkan dulu
fcenyataanbolum terungkapnya hiikti yang sebetulnya menjadi kunci
pemccahan. «rfng kah m^mbuahkan basil. Si (obb utama itu. dalam
ketakutannya, belch jadJ tidak dapat mengicigaC bgi pernyotaan-
perayataannya yang bisa dljadikon petunjuk, dan dalara fccadaan
seperti itu mungkln Juga ia mcngira bahw^ Anda sudab raemperoleb
segala bukli yang diperlukan dan dengan dnmikian U alen menBakui
segaJa perbuaiannya.

Juga sering lerjadi bahwa orang-orang yang sedang dipenksa tidak
ingin mengakul lahwa perbubnnya salah. McnggerUk dalam kasus
seperU ini lebih m\tdab dilakukan scbab sampaj pada tilJk tertentg si
subjekakan lebih suka raemllh mengakul se^a sesuatunya daripada
racnyembunyikanQya. dan dengan demlklan ia bisa berdalih bahwa
la lidak pemah mebkukan segala sesuatu yang mcnunHnya salah.
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Jenis Wawancara laveiligasi
Suatu lipuun investlgaiif umuinnya merupakan hasil wdwancaid
dengan yang Iidak sekadar me wawancara satu alau dua sumbcr.^
Sepcrti dseC dan peoulisan, proses wawancara InvcsiigaUf membu-
tuhkan keija yang eksiensif.

"BicaraJah pada siapa pun yang mau berbicara dengan Mda,"
tulur Charlie Zdravesky dari KUNM-FM radio di Albuquerque,
New Mexico." "Anda lidak pernah iahu kapan seseorang aUo
mendapaikan sebuah pecunjuk, yang akan meDggiring Anda pada
sesuatu yangbeful-bctul besai."

Hal itu dlkatakan Zdravesky ketika mengutaiakan peng-
alamannya dl dalam menguivcstigaai dua klsah berita yang
dilakukan bcrsama para jurnalU dari media lain. Bersama reporter-
reportersuratkabardantelcvisidiNc wMexico,iatelahmempeiajari
kekerasan-keketasan yang terjadi di penjara negara bagian dan
rumah sakii jiwa setcmpat. Dalam peliputan mereka. pckeijaan
mcwawancara sebanyakmungkin oraog,—baik on maupun offthe
record—menjadi penliog bila dikaitkan dengan upaya mencapai
keberhasilan mengangkat permasalahan. Bahkan, raelaJui upaya
peliputan sepetli ilulah, serial kisah metcka mengenai penjara
pemerintah maupun rumah sakit jiwa kerap memenangkaa
penghargaan-peiighaigaan tahunan yang dibcsrikan ascsiasi Edilor
dan Reporter InvesUgatif.

Koseriusan mereka mentang ddak main-maiD; Mereka
mengdjakan lebih'dari 125 wawancara untuk kisah rumah sakit
pemerintah. Prosesnya muncul dari keaklifan wawancaia, untuk
menanyakan. adakab orang Iain yang bersedia berblcara mengenai
hal yang sama bila didatangi./'Kami bicara perlama Ui pada lima
sumber, dan masing^masing meraberi kami seWtar liga hmgga
lima nama,'' ujat Zdravesky. Oraos-o^ng kcmudian akan

15 Bruce D IruTTa Dfiuglas A Anrtecson, ACtvs V.hunjj o/iJ ffeponu>sfor
TbdaySM'^ia. thirl ̂ mon, Neiv Vock. MrJ^raivHill, Inc . Kltn. 506-510.
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memberikan dafiarnama-namayang lebUi banyak lagi. T^ncabangan
nama-nama siunbcr Ini aeolah membectuk sebuab family tree
[sDsiiab keluargaj,

Awal infeoaiias keserlusan iavesligatif raercka dimulal se-
lelah melakukan sekitar 75 wawancara, Dan, dari sekian banyak
wawancara, mercka mulai mendengai bal-haJ yang sama disebut-
scbut berulang kali. Dari sana. mereka menentukan slkap ualuk
memulai invesdgasi.

Sepanfangproseswawancara, parareporter terusmendengaikan
kisah-kisah berisi luduhan lerhadap seorang pelugas dl departemen
peroerinUhan yang mengawasi rumah sakit pemerinlah, "Ja ada-
lab salah ealu orang yang paling akbir kami wawancara," lulur
Zdravcsky, Berbagai uarasumber mcnglDdikasikan betapa besaf
kekuosaan yang dimiJikioya,^ dan betapa lidak kwnpetcnaya ia.
-Mereka lalu raendapat kepastian babwa mereka telah mengantungi
jawaban-jawaban bagi pertanyaan-perlanyaaa yang akan mereka
ludingkaa kepada pelugas lersebuf. "SeperUseorangpengacarayang
baik, kami lidak menanyakan scbuah perlanyaan kecuali jlka kami
meDgetahui jawabannya, alau scbagian jawabanaya. Dengan caia
itu, kami mcmbiarkan snmber lersebuf mengubur diriaya sendlri."

PelaporonreporiaseInvesligaLifsomacaminitidakmembedakaa
mpdia celak dengar^ elektranik. "Wshlishts dari kisah le-scbul
sama saja." kata Zdravesky, Salu-satiinya perbedaan adaJah gay a
penulisannya. Jurnalis media celak banya dapal mclaporkan apa
yang tclah dikatakan seseorang. Di radio, scorang reporler dapal
membiaikan orang yang diwawancara betul-betul mengalakannya
sendiri, di alal perekam. Namun, yang tcriebib pealing, adalah
keleluasaan mengerjakan Jipulao invesiigalif dari kebijakan
redaksi masing-masing media. Dalam keadaan leluasa, Zdravesky
dapal mengerjakan sebuah Wsah ?•& meniC seliap malarn uniuk 10
malam. "Saya bcruntung karena direktui berila saya memberikan
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waktu bebas sepenuhnya untuk mengerjakan apa yang ingin saya
lakukan," tuturnya.

Dari tuturan pengalaman mereka, didapat tipikal praktek-prak-
tek wawancara yang biasa dikerjakan oleh para wartawan. Cara
pengumpulan informasi diracik melalui kegiatan wawancara ini
dapat ditelusuri, secara umum, ke dalam kegiatan berikut inid®

Wawancara Telepon

Telepon merupakan sarana yang cepat dan murah untuk
mendapatkan bahan berita yang bersifat rutin, seperti ketika
menghubungi kepolisian dan dinas pemadam kebakaran, atau
menanyakan kapan rapat dewan kota akan dilakukan.

Ada beberapa keuntungan yang bisa diraih dari wawancara
lewat telepon. Hubungan telepon dinilai dapat memangkas waktu
daripada pertemuan tatap muka. Wartawan dimungkinkan untuk
mencatat atau merekam sebuah komentar tanpa mengganggu

proses pemberitaan. Orang yang diwawancara tidak terganggu oleh
pakaian, aroma nafas, atau penampilan fisik wartawan. Bahkan,
wartawan dimungkinkan untuk mengajukan pertanyaan secara
lebih lugas dibanding kalau bertemu secara langsung dikarenakan
oleh sifat tidak pribadi dari suatu percakapan telepon. I^nggilan
telepon yang kedua dan ketiga lebih dimungkinkan daripada bolak-
balik kembali ke kantor atau rumah sumber berita.

Tapi, di sisi lain, bunyi nada sibuk dari pesawat narasumber
menghalangi kecepatan waktu yang hendak ditempuh pembuatan
berita. Dan, ketika percakapan berlangsung, wartawan tidak dapat
mengukur: apakah sumber berita itu sendirian atau apakah ada
orang-orang lain di dalam ruang itu yang ikut mendengar dan
memengaruhi apa yang dikatakan oleh sumber berita? Apakah
sumber berita menyeringai ketika member! informasi yang
terdengar seperti jawaban yang lugas?

16 Strentz, op.ciJ.. him. 71-80.
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Feedback non-verbal lak dapat diamati wartawan. VVattawan
tak mcndapaC gambaian ekspresi wajab, gsrak mbuh, atau isyarat
langan, yang bisa mcniadi bahan atau tafsiran terlentu. Kctugian
yang paling buruk adaiah pemutnsan hubungao tclepon bcgilu
Stija, "ifaaf, saya harus pergj sekarang,.,,"

Wa wancard Lang^ung
Mekhii perlftmuan langsung, \variaw.in dapal Icbih banyak me-
nuhki wnktu dan barkemunginan mend.ipaikan rnnali-ranah baru
pcmbcriloan.Alokasi waktu menjadi lldak terbatas karena ttrgnntung
kcpada bawaan warlawan dalam niambuat suasana wawancara.
Begiiu pula, dtngnn kemungkman munculnya penfelasan yang
lebih lengknp, dengnn data dan keterangan trrtulisyang langsung
dapat djamati, haI im memba-wn kelengkapan bahan informasj.

Walaupun, untuk inl, dibutuhkan biaya dan waktu yang dikor-
baakan l^bili banyak dlbanding telcpon. Tampilan pcrilaku, siknp,
pciforma fisik uMrtau'an, juga dapat mengganggu sumber beriU
untuk mau mengeluarkan apgnla kelerangan yang dimilikinya.

Konferensi Pers

Konfarensi pers, sering diarTikan scbagai suatu perisliwa yang
direncanakan oleh para pejabai atau pengusaha untukkapeotingan
dan keunlungan spndiri. Suasana boferensi pers membuat
wartawan sulit mcndapat, atau menge/an'informasiyangberharga.
Sumber berita dapat memutuskan kepada siapa yang dlberi
kcsempatan bertanya, menontukan panjang jawaban, menghindari
perlanyaan lanjutan dan .mclakubn pengulangan pcrtanyaan,
serta menentukan waktu, ternpat, dan lama wawancara. Wartawan
suht mengajukan penentangan, meminu penjelasan lebih lanfut,
atau menernpatkan balian hcrita ke dalam kontek tertentu.
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Namun, kalangan wartawan diberi kesempatan untuk mem-
peroleh rekaman resmi yang menyangkut kebijakan, sebagai peng-
ukur bagi pernyataan atau kebijakan selanjutnya. Bahkan, bisa
juga dijadikan sebagai titik rujukan bagi pengembangan berita
selanjutnya.

Dari ketiga bentukan sederhana itu, muncullah berbagai spesi-
fikasi lain di dalam proses wawancara. Setiap cara memiliki kele-
bihan dan kekurangannya. Dalam hal ini, banyak keberhasilan wa
wancara terjadi karena menggunakan ketiga bentukannya. Selain itu,
perlu juga diketahui sejumlah faktor yang mesti diperhitungkan.

Strentz mengutip ceramah wartawan Wendell Rawls, Jr.,
di konferensi Investigative Reporters and Editors (IRE), yang
memprinsipkan upaya wartawan investigatif untuk terus menggali
dan bertanya. "Dan sebelum Anda pergi. jangan pernah lupa
untuk bertanya, ado lagi yang lain yang harus saya ketahui. Anda
mungkin terkejut terhadap apa yang akan dikatakan .

Selain itu, persiapan membaca pelbagai peristiwa kontemporer
merupakan juga hal yang perlu dipersiapkan. Bagi wartawan
investigatif, hal ini sangat mutlak. Perpustakaan di ruang redaksi,
perpustakaan umum, danterbitanberkalaterakhir, jurnal akademik,
profesional, dan populer: ialah tempat dan pilihan wartawan untuk
mempersiapkan referensi pemikhannya.

Selanjutnya, wawancara yang akan dilakukan juga mesti mem-
pertimbangkan penggalian informasi dari kompetensi sumber.
"Berbagai tantangan reporter bukan hanya mempertimbangkan
apa yang akan dikomentari. tetapi juga mencari kemungkinan
penggalian terhadap keahlian sumber berita. Untuk itu, Strentz
mengutip pedoman survei Webb dan Salancik. Pertama, sumber
mungkin tidak tahu tentang informasi yang dikehendaki reporter".
Kedua, sumber mungkin memiliki informasi dan mau membaginya,
tetapi mungkin kurang pandai berbicara atau kurang memiliki
konsep untuk mengatakannya. Ketiga, sumber mungkin memiliki
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InforiTwsi jDng dikehendaki ictapi Udak'lngin merab.iginya, atau
lebih buruk lagi, berbobong, KeerapaJ, sumber mungkin mau
membagi iDforroasi, letapi tidakmampu mcogiogalnya.

Salamim, perlu pula mempeiTirabaDgkan sifatpartanyaaji.Po
tama, kclikamcnfawab pertanyaan, seseorangumurnnya sadar akan
apa yang iogin didengar oleb orang yaog mengajukao pertanyaaa.
Kcdua, pertanyaan bisa djajokan dalam benluk ungkapao-uagkapan
yang umura. Keiiga, pertanyaan bisa mcngarabkan responden uotuk
membuat pilihan-piliban yang sifamya hipoletis dao tidak realisUs,
yang hanya sedikii menjclaskan sualu isu,

Khusus pada taocangaa pertanyaan, kulipan metode survei
Webb dan Salancik daJam melaksanakan wawancara iJniu-ilmu
sosiaJ bcnkut mi dapat menlngkatkan kualiias pertanyaan war-
la wanr

1. Hindari kata-kato dengan makna ganda
2. Hindari pertanyaan ynng panjang
3. Sebutkan waktu, Ccmpat, dan konteks yangAndomaksud

untuk dipahami responden
4. Jelaskaa secara eksplisit seraua alteraalif yang hams

ada di bonak responden keiika menjawab pertanyaan,
atau sama sekali tidak membualnya eksplisit. Jangan
menunlim sumber dengan menyatakan jawahan yang
dikehundaki dan tidak manycbut altcmati/Jain.

5. Senng kaJi membanfu untuk mcngalukan pertanyaan
daJam pengcrtian peagalaman responden sendiri, ke*
timbang secara umum.

Scberapa pedoman waivancara tcrsebut tampaknya bisa
menjadi dasar bagl proses liputan investigatif, Pada beberapa
pedomaanya bahbn mrnyiratkan day a lempub warlawan
mvcsligalif dalam nicnembus koterangan sombar-sumber
informasi. Kaligajenis wawancara, misalnya, merupakan perangkat
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dasar yang pcniing dikcn.iU gxina me waspadai kemungkinan
sunibcr membcrlkan keierangan yang scogaja dibclokkan. Dari
bcrbogai uraiannya. waiUwan invcstigalif dapal mencari upaya
mcmaksimurikan nilai wawancara mereka guna mencapai hasil
akhif akumulasi data dan pehpotau berild mvcstigalif yang
memadai unluk diseiahkan kcpada masyarakal.

Selelah niempelaian pelbagai peduman dasar wawancura,
berikut ini dapat dikenali bcberapaVnis wawancara investigatif
yang kerap dipakal pula dalam pelipulan borica, Walaupun,
dikutip daii liCcratur yang lidak mcngkhususkan uraiannya kepada
kcpeniiogan invesiigatil^ bebempa ienis vvawancaia ini dapal
dijadikan acuan.

Itule & Anderson" memerikan bebetapa jenis wawancara.

Interviewsfrom the Ootsidcln

llusCrasi kerja wawajicara Zdravcs>y dkk, kcrika melipul kisah
penjara pcmerintah dan rumah sakit juva» merupakan Upikalnya
proses wawancarayangdilaJoikanolehbanyakreporterinvestigalif,
Liputan wawancara mercka biasa disebut dengan inlejviey^s from
the outside in, yang menunjukkan sebuab lingkaran dari ojea
narasumbcr yang akan diinvesHgasi, yang melibalkaa keseluruban
subjek-subjek wawancara dari yang paling lidak penting sarnpai
pada pcmain yang paJlng penling.

Alih-allh mcndataiigl sujnber mayor perlama kali, di titik inti
llngkaran terscbut, kebanyakan Kporter invesligatif mcmulainya
dari lingkatan paling luar, dl mana oraog ccnderung Icbih tetbuka
dalamhalmernbcrifcanInformasipadamerekamengenaiorang'orang
di dnJam lingkaran. Scbagai conWb, dalam sebuah kisah mengenat
sebuah biro jasa ambulans yang ceroboh (sleazy), kebanyakan
reporter akan mulai mewawancata para manian pengemudi firma
terscbut, orang-orang yang cendcrung akan langsung mcmberikan

17 Ity!9-And«9on, op.ct{., him. 50B-5HJ.
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jawaban dari permasaJahan yaog diajukan, Kcmudian niereka akao
berbicara pada para pengcmudi yaog maslh bertugas bingga saal

dai) pGtugas.peJug.-is lain, interview paliogakbirakandilakukaD
dengan pemllik biro jasa, yang fcuraiig lebih akan menyangkaJ
pelanggaran-pelanggaian setelah diberi presentasi dengan bukti-
bukti yang didokumentasikaa dengan baik.

Upaya mengctabui segaU keJerangan dari naiasumber me-
rupakan ha] esensial yang mesh dipetsiapkansebclum mendacangi
narasumber. Pcreiapan lersebut memberikan daya amatan yang
lebih baik di daJam prosesivawancara. Sxibjek wawancara menjadi
tJdak akan mencoba-coba meDgalihkan,, memanipulasi, atau
menyebalkan, segaln jawaban-iawabao mcreka. Arah pertanyann
pun mon)adi lerfokus kepada topik yang hendtik diinvesligasi
Wartawan invesiigntif akan inenanyak.in haJ-hal yang sudah
diketahui jawabannya, mengonfirmasi sogala apa yang telah
dikumpulkan pelbagai datanya.

Smoking.Gun infor views

John Stosse), seoraag reporter unluk program "20/20" ABC News,
dalam seminar yang diselcnggarakan olch Reporter dan Editor
Investigatif unUik masalah-masaJab kbusus dalam wawaucara
bagi pelbagai iavesligasl hrvodcasting, mcngaiakaa bahwa ia
mengetahul kaJau orang yang diwawancaraaya bersalah balikan
sebeJum ia meagadakan wawancara. Alih-aJih mengadakan
interview unluk mengafukan pertanyaan-perlanyaan general,,
reporter maju dengan buktl-bukti atau rekaman video mengenai
pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang di wawancara, dan
mebntarkan pertanyaan-peitanyaaa langsung teniang sebuah
msidenyang speslfik. Dan ketika narasumber meoyangkalnya. para
reporier kemudlan menyerang dengan memperlihatkan pelbagai
bukli. Dari situ, mereka berharap narasumber terscbut kemudlan
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a lean mengkonfirmasikannya, di depan kamera, bahwa ia betul-
betul salah satu dari penjahat-penjahat itu.

Wawancara semacam itu disebut smoking-gun atau shotgun
interview. "Ini merupakan tipe interview terbaik," kata Stossel.
"Aku telah mengerjakan seluruh riset, dan melakukan wawancara-
wawancara gila [the interview mad). Aku tahu bahwa orang jahat
itu bersalah. Aku mengetahuinya sebelura interview dilakukan.
Dari sebuah kamera tersembunyi, aku mendapatkan adegan orang
jahat itu melakukan sesuatu. Kemudian, kami mewawancara orang
tersebut. Dan, tentu saja, ia menyangkal semuanya. Pada saat
itulah, kami memperlihatkan rekaman kami."

Agar garapan tayangannya menjadi bernilai, mereka berani
melakukan pelbagai tembakan yang cukup menghujam. Mereka
berani mempermalukan, atau melakukan hal-hal di luar batas
kepada narasumber yang telah mereka pastikan bersalah. Misalnya,
mengajukan pertanyaan yang menuding, apakah Anda tidur
nyenyak malam setelah mengerjakan kejahatan ini? Atau, apakah
Anda tidak malu? "Mereka memiliki sekarung jawaban. Mereka
akan bilang no comment. Tersenyum. Coba memanipulasi. Dan,
mulai beromong kosong. Aku mencoba untuk melawan mereka,
mengeluarkan mereka dari bahasa itu. Tampaknya, satu-satunya
jalan bagiku, untuk mendapatkan sesuatu dari kekakuan di depan
kamera. adalah dengan bertindak sedikit liar," ujai Stossel.

Banyak wartawan investigatif mengritik interview jenis ini,
mencemoohkan smoking-gun interview. Alasannya sederhana,
mereka harus mempercayai semua narasumber harus diberi
kesempatan untuk mengungkapkan pandangan-pandangan teoritis
mereka. Banyak editor dan direktur berita mengingatkan para
reporter bahwa selalu terdapat kesempatan, tak peduli betapapun
kecilnya, bahwa sang narasumber boleh jadi tidak bersalah walau
telah dibebani sekarung bukti-bukti. Maka itu, setiap orang
(tertuduh) sudah seharusnya mendapatkan kesempatan untuk
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mengeluarkan opinioya dl depan kamera aiaupun di atas celakaii.
Namun, ada pula yang berpandangan, bahwa joois wawancara

yang konfronlatif ini hanya panias dilaJtukan di depan kamera
lelevlsi. Wawancara kon/rooialif akan rcpol bila dilakukan
untuk kepeniingan halamaa koran atau majalah. Wartawan in-
vestigalif dan kalangan media cclak tidak dapal meDdatangi
subjek wawancara dengan Jangsuag menuding Jawannya sebagal
peniahab seperli gaya jaksa penutHul di mang pengadilan kelika
meoglnterograsi tertuduh.

Dengan kata Iain, ̂ mcfcng.gun interview \t)\ hanya bisa dipcr-
gunakan dalam beberapa kasus, Tidak dapal digunakan daJam
proseclur slandar segala wawancara.

"Jlka Anda melakukan sebuaJi invesligasi, farang sekali
orang-orang penling yang Anda perluknn dalam wawancara
tidak menyadaxi apa yacg Anda JakuiaD,'' ufai Fred Schulie
reporter invesligfliif darj NewslSun-Sentine} di FbrI Lauderdalc!
Fla. Narasumber urnumnya jusuu tclab mcngetahui ia lengah
berhadapan dengan $iapa, Jebih-lebih iika di hadapannya adalah
acorang wartawan yang lelah memiliki reputasi sebagai reporter
invcstigasi. Semakin ketat Ickanan tcrhadap maraka, semakin kecil
kemungkman mereka akan mengakuinya sendin. Semakin rileks
nada suara pcnvawancara, semakin banyak yang mereka akan
nngkapkan, "Jarang sekali saya berteriak atau bersuaia keras atau

mempcrtabankanapa yang dapal lampaksebagai sebuahopini. T^plpada waklu yang sama, saya mengajukan pcrlanyaan yang sama
berulangkaJi sampai mcndapatkan jawaban yang diharapkan."

Maka itulah, ia lebih menyukai scbuah diskusi yang telah
dnnformasikan sobelumnya dengan subjek wawancara. Dasar
poraikirannya iaiah kcjelasan dari kedua belah pihak akan bal-
hal yang akan diperbiDcangkan, dan telah dipelajari dengan
akal sebal, Dengan begiiu, warlawan invesLigatif letap menjadi
sosok yang coba menciplakan perasaan nyaman kcpada subjek
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wawancara. mengarahkan suasana perasaan bahwa mereka tengah
diajak berbicara dengan orang yang memiliki perhatian yang sama.
Namun, dengan tetap gigih memancing respOn subjek wawancara
yang tinggi. "Kemudian, ketika mereka semakin tertarik semakin
dalam, dan dalam, Anda dapat mulai dengan sebuah tembakan
kecil. Biarkan mereka menggali kubur mereka sendiri."

Doable-checks dan lyiple-Checks

Reporter yang menggarap kisah-kisah investigatif tidak mengalami
tekanan deadline waktu seperti reporter yang meliput breaking
news atau berita yang berkembang dengan cepat. Para reporter
investigatif memiliki waktu yang lebih panjang. Untuk itu, para
wartawan investigatif diharuskan melakukan upaya double-checks
dan triple-checks pada segala sesuatu yang dikatakan oleh sumber-
sumber mereka.

Pekerjaan ini memang tidak akan mungkin dilakukan oleh
seorang beat reporter, atau seorang reporter yang mendapatkan
penugasan umum di bawah waktu deadline yang ketat, untuk
pencarian narasumber yang tunggal Berbeda dengan tugas
wartawan investigatif, yang dengan kecukupan waktu liputannya,
mereka harus mengembangkan kisah berita dengan ketelitian
akurasi pada sumber-sumber berita yang tidak tunggal. Dl
dalam proses kerjanya, mereka harus mengonfirmasikan segala
keterangan yang telah mereka dapatkan untuk tiga-empat kali dari
sejumlah pertemuan yang terjadi. Aturan umum yang mereka ikuti
adalah bahwa dua sumber biasanya cukup, namun lebih baik lagi
mendapatkan lebih banyak sumber.

Seorang reporter investigatif harus memperhatikan dasar-
dasar pengecekan, dan pengecekan-ulang, kepada sumber-sumber
mereka yang lebih daripada seorang reporter reguler. Setiap anggota
tim investigatif mesti melakukan hal ini.
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PClbagDi dimensi wawancara invcsiigntif ini menunfukkan
bebcrapa haJ penting yang perlu diperhatikan di dalam kegiatan
penggaliandata. Wawancara mcnjadialatpengumpulan informasl.
scrla pengecekan terbadap pelbagai keteraugan yang dibulubkan.
'Namim, pada litik lenentu. wawancara merupakan upaya
warlawan investigalif un.uk menggali kemungklnan informasi
yang bersifatpaop/e ira/7'^,Pada kaitan injJah, upayn wawancara
mvesCigatif tidak bisa dilepaskan dari dri dao leknlk wawancara
pada umumnya. Yakni, kctika jumalisme mencoba mengonlak,
dan meminia pclbaga; pihak yang memiliki mformasi pcniing
(bagi masyarakal) unluk mengungkapkannya kepada pubhk.
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RISET INVESTIGASI

KATHERINE BOO»

Kalherfne Boo adalah reporter InvesHgailve pemenang pQ)i1wr.Pnze
untui TTie Fbsf

"Suahi U\l saya iTBrlsel sebuahkisabkBcU yang nsmch di ntangbaca
FDI yang kosong dan hanya berisi «ya dan scorong pr)a. di hadapao
tumpuiaa keflaa yang luar blasa ling^ya. Saya mengeoallnya
sebagal Tbylor Branch, kcndali sebclumnya lak pernah bertemo.'
Harvya mBUhalnya saja sudab cukup inembuat saya lerpesona. Apa
yang tengah dilakuk^nnya? Apa yang meinbuat (turapukan kfirtas)
Uu berharga—proses yang begliu suoyi, menyylitknn, menelosun
puluhan tlbu dokumcn? Unwk apa semua iw? U tengab mcriset
bukuoya.ftjrtrngTTic mteis. suahipenglsabanyangindab mcngenai
gcrakan bak-hak aipil, «buah kcrja antara clota dan nafsu, Kenya
naelihatnya di san-^. di ruatig baca, irenJmbulkHn Vesan yang besar
padasaya.

Jason DeParle dari Thr. New york Times Juga mecnenganibi saya,
korena la meodedlkosikan Lnrieroya untuk inenuhskan masalah
ketnlsVinao di Amerika ilengan cara yang or)«inil, Donddcologis,
tuhsannya menggali leblh dalani keumbang slereoti)' scrupa. John
Hersey adalah lepOJiet yang dapal Tnengeluackan sesualu yang

'l Boo. dal^m SPECIAL REPOKr. InvestijaUvc Joxuralism. ThP
Ijwesijcatocs; Spyingon Ibrjet; ROLE MODELS, 5j\ii^rvieivs w. Jj KpiI Hickcy,
CQLUMDIA lOURNAUSM REVIEW; wwn.cjr.yig. ARCHIVE, Maj/]uny 2001,,
Hiya/oi.ia.oo.
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menan): dan topik-Wpii: dan auiif scperti bom atom dao
me IpulDya dan suatu sudut pandang yang membiarkan pembaca
melihat apa lesunggubnya yang dlmaksudkan. Apa yang nienarik
5agl ssya sesungguhnya bufcao orangyaog meJakukan sehiahiaporaD
investi^tif yang bagus, namun orang-orang yang melakubnaya
kembali berulangfcali. Bob Woodward, confohnya. menemukan
dalam dinnya nntuk lisnis menghidupkan fceinginlabuaii Intelekhial
dan uniuk melokukan kerja yang koT«,"

John Kifiner ia)ah wanaw^n lU New York Times. Di Tmwr Tengah
1985, ia melaporkan kl$ah mcmilukoa, Klfner *mo)aporkao anak
perempuan. berumur 15 tahun, yang tewas di wilayab Wesi Bank
wdayali pendudukan Ivae). bliliier Israel menyalahkan orang-oraDs
Palestina, yang melempsrj batu ko anak perompuan iiu hjogga tewas
Kifner melaporkan gerakan Intifada fcaum Pdleslina. yang menolak
pendudukan Israel, dongan bersenjatakan batu-batu—melawan
knlengkapan perscnjataan iniljter Israel.
Kifncr ̂ lakuLin invcatjgasi. la tak percaya pada perayalaan resmi
milKer Israel Kifncr berhasll menemukan basil otopsl dokter," lulis
Haryanto,' KSfner menemukan peluru iniliter Israel, Risct Kifncr
menyimpulkan porempuait Iwlasan lahun itu icw<js diiombak pclunj
mililer Israel. Bukan karena lemperan balu. Investlgasi Kifnw lalu
mencaiat fakia, tentara Israel yang menembok mad perempuan
betasan tahun liu, menggiring paksa enam orang Faleslina. agar
mengaku membunuh perempuan belasan tahun Itu.
^sflh mrr ioi mcngilusiraslkan di dalam rcportase Investigatif
^perJukan nsei. Risct menjadl sarana membantu pencarlao fakta
don membingkai anallsts. serta membongkar kosus.

Selama 20 tahun lerakbir, media telah meaingkatkan pong-
gunaaJi survci untuk raengumpulkan infoimasi bagi kisab-fclsah
mereka. Media meoyandarkan lebih banyak lagi keperluan infor-
masinya pada kDinputer clekltoaik untuk merakit dan meng.
analisis infoimasi yang kompleks dalam jumJah besar. Sudah
semcstinya reporter memiliki pengetahuaa kerf a menyangkut

L  Wenul/s Dsrno Tb/rpo Jbia/t olouMemihok. Jfikarta- Y^jasan Obor Indonesia, him 69.
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bagaimana mcnyeleaggatakan survei, mcQurut Itule-AndcrsonS
menglnterpretasi hasil reportasc dan memilisVannya kembali.

Kelika seorang reporter hendak menuruiikan laporan tentang,
misalnya, sebuah runiah sakil, ia mesCi ineyakini kepastian
infonnasinya, la harus memastikan babwa kasus, atau skandal
yang diungkapkanoya memiliki kekuatan fakta, kliususnya ketika
yaQg diungkapkanoya tertuju kepada pefanggaraix yang dilakakan
sebuah lembaga berikul orang-orang yang bckerja di sana,
Pengecekan berkali-kali sangatlah penling. Wartawan investigalif
saogaclah berkaitan dengan deskripsi sosok-sosok yang memiUki
kelckunan menggali informasi, dan pengecekan bcrkali-kali.

Pada sisi invesligaUf, koberadaan kerfa wartawannya tetap
mendimcnsikaa proses reportase biosa dllakukan—menuUs
berdasarkaa fakta-fakta yang tcrkumpul pada pelbagai undangan
even?beritalalumenslntesakannyakedalampengisahanbcrilayang
menarik. Dengan kalalain, berbagai tfsah sudah mcnunggunya cli
lapangan, mereka hanya perlu mcninggalkaa ruang redaksi dan
menangkap ong/f'nya. Tbpi, ciri khusufl yang dimilikl waiUwan
investigatif ada di daya "pcnduraan dan penangkapan" {smeHing
Q Story) sebuab kisah yang mengandung kasiis atan skandal alau
kejahalan. Smelling a story* ialah memadukan pelbagai emosi,
inluisl, pcngalaman masa lalu dan roaksi yang mendalam, yang
akan mernberi pclunjuk ke dalam riset dan penulisan kisah berita.
Semua xabula rasa itu memengaruhi pcngumpulaa fakta-fakla, dan
menjadi das.ir dari apayang akan dUuKs.

.Tbntu saja, tidak liap daya endus wartawan selalu raenda-
patknn buruaanya. Keberunliingon lidak setiap saat datang men*
jenguk. Akan letapi, firasat [bunches] kerap menjadi pelunjuk
dari apa yang kemudian dikisahkan meroka kepada publik Para

3  Druco .D. Itole dan Dou^l«.A Andeisoft, 1994, Sena andHepcrUnsfur
TciCfoy'a Media. Ihutl edtUon, New Yock; MfGrawHiiL IruX/'Humsn Soijfccs;
Surveys", him. 251.

4  luile dan And«r«on. him. SOS.
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wartawan senior, yang penuh pengDlamaa, memaaUpkan hngksh
invesOgasinya dengan menuruli atau menglkuli firasat mereka.
Pelbagai kisah invcstigatif mcteka kemudian menyiagkapkan a
ma}or problem yang toijadl di masyarakac, alau berkcmimgkinan
pula. kisah-kisahinoreka kemudian melimiskan adanya kesalaban
dari segala goslp yang beredar selama ini,

Nalurl firasat mcniang sering menjadi dorongan vvatlawan
investigalif. "Kila semua bekerra bcrdassrknn hurchcs.'^ lulur Jack
Anderson', salali satu wartawan mvesCigatif Amerika terkemuka
yang, b«rsama Michael Dlastein, menulis kolom "sindikasi"
H&sh/n^on Merry-Co-Pobnd. Koleksi pengalaman ke-invesligatif-
an wartawan scmakin lama semakin menajamkan nalun
pengindraan semacam fitasat, Metekn menjadi scgera belajar,
scsudahnya, bagaimana seorang penipu mcJakukan aksi. Mereka
segeta mendum adaoya ketidakbcresan ketika menalap seorang
politisi (senoior), lengah bcrdiri di hadapan publikseperti Seorang
sud. Anderson kcrap menyuruh reporternya, segcra setelah ia
mendapat kelebalon firasal, untuk mengamatl subjek berita yang
ada di hadapan mereka, dan racminta segcra cnencari fakU dan
keterangan Centangnya.

Walaupun demiklao, Anderson akhimyajuga mcmperingatkan
adanya bahaya, Firasat bukanlah aJat untukmenyimpulkan sebuah
liputan y<-mg memiliki rangkaian'proses yang amat panjang dan
lama. Gambaran kesirapuJan tidakboleh dipaksakan hadirsebelum
menyelesaikan proses reportase sepenuhnya; Mencoba membuat
pendapat tertentu sebelum memiliki fakta-faktanya. Dengan
demikian, kegiatan reportase ilu bukanlah untuk membuktikan
sebuah kisah yang iclah lergambar di benak pemikiran seorang
wartawan iDvcstigaiif. Akan letopi, melalui fakta-fakla yang
dicari dan telah ditemukan, barulab wartawan invesligatil dapat
mengatakan ia telah memiliki buktl-bukti. "Carilah fakla-fakla, dan

5  llufc dan Andecsyn, /eg eft.
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baru katakan padaku, apa yang bisa dibuktikan," seiu Anderson
kepada reporternya.

Dengan demikian, naluri pengalaman kewartawanan tidaklah
seialu menjamin kepastian adanya sebuah kasus investigatif.
Jurnalisme investigatif menekankan pentingnya riset. Pekerjaan
survei, di dalam pembuatan polling, meiupakan salah satu contoh-
nya. Menyelenggarakan riset menjadi kebutuhan esensial di dalam
menentukan topik dan sumber-sumber yang mesti diinvestigasi.

Pentingnya Riset

"Akar dari setiap investigasi ialah informasl," menurut Carole
Fleming®, "dan pekerjaan dari setiap wartawan investigatif ialah
mendapatkan informasi, mengevaluasi dan menganalisisnya, dan
mengkomunikasikannya dengan cara memberitahukan, dan mera-
bangkitkannya, ke banyak orang." Maka itulah, muncul persoalan
pencarian ketepatan jenis informasi. dari sejumlah besar sumber
dan media, seperti bentukan traditionQl print, broodcasting,
Internet, dan pelayanan data elektronis.

Selain itu, upaya menyusun kembali informasi yang tidak
netral, yang membawra muatan ideologis. Hal ini, menurut Fleming,
dengan memakai pemlkiran Stuart Hall (1982) yang menyatakan,
bahwa karena sebuah pemahaman itu tidak diberl tapi dibuat,
not given but produced, maka pelbagai perbedaan tafsir dapat
diberikan kepada sejumlah kejadian. Di sinilah kekuatan media
massa menjadi pilar dari penyebaran informasi yang telah diolah,
berdasarkan pengaruh ideologikal teitentu. melalui struktur sosial
dunia modern.

Para wartawan mengambil informasi dari pelbagai sumber
kerap untuk kebutuhan sebuah inteipretasi-kejadian. Upaya
mempresentasikannya ke dalam konteks yang telah mendapat le-
I  Carole Fleming, dalam Hugo De Burgh (ed.). 2000, Investigative Journalism:

context and practice, London; Routledge, him. 177-176,
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gitfmasi dan krcdfbililas untuk monginlerpretasikaniiya. unluk
memarginaJisasikanaya aiau mendelegitimasikan sebuah altcmatif

konstniksi. Dengan kala !ajn« pekarjaan {urnalU iaiah penyelekai
informasike dalam ong^cyangdiinginkannya dan dikembangkannya
ke berbagai bcntukaa*

Mengikuti pemikiran Philip Meyer (1991), dapat dilibal ba*
gaimaoa pecan wailawan iaJah untuk menginterpTCtasi infotmasl

dan menyajikannya ke dalani benluk kepastian pemahamon.

Karena itu, waiCawan tidak pernah bekerja di dalam kevakuman,

pcnyimpangan atau di luar kehidupan masyarakat iempat ia
tinggal. Kaiena situasi sosial kemasyaiakatan, tiap kerja wartaiAran
tub diberi upab oleh organlsa^I mediayangbesar, atau oJeh rhedia

independen yang kecd, atau bonne daii keduajecis media itu unluk
produk kerjn scorerg wariawan freelance. HaJ inl mengarlikan
bahwA kerja segala warlawan itu di bawab kepastian, Hal ini juga

menyangkul aturan dcodline untuk pengejaian techadap fakta-
fakta. Serla, kegialan seperli melakukan riset yaag mendalam, atau

anabsis dankonvensipenyelekalan. penelilian, penginterpxetasian,
dan pcmaparan fakta-fakta.

Dalam mcncapai kepastian pemahaman yang lebili valid,
jurnalisme lelah memakai antara lain acuan penelilian soaiologi
dan psikologi di dalam lilcratur semacam Handbook ofReporting
Methods'.McCombs dkk, misaluya, menerangkaaalcisartkeduailmu

sosial itu diacu oleh kepentingan pelapocan jumalistik. TUjuannya

lalah meningkalkan kualitaa pelapocan berita. Pertama, untuk

mendapatkankeutuhany angkomprehensifkctikamendcskripsikan
fenomena perilaku peristhva kenunusian. Fenggunaan metodologi,
dalam wacana seperli psikologi bebaviorlsme, ini dapat mengatasi

kelemahanyangadabllamenyerapdatahanyamelaluiteknik-teknik

7  ini merupskan )urli)l huku Hiin Msxwall NfcComtij, Donald Shew, das
David Grey, yang dikuiip Herben Sirenie, 199J, Repnnerdan Sumlvr DcriUj:
peTsekongkolon dan mengemas dan menytsoikan bedto, PT Criitiixlla
Pustaka Uiama, "Precision louinalism', him J5I
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wawancara atau pencatatan tangan. Kedua, pelaporan jurnalistik
pun menjadi tidak sekadar hanya mendeskripsikan segala sesuatu
yang terjadi, akan tetapi, melalui perangkat metodologi keilmuan
itu, didapat upaya jurnalisme untuk menjelaskan segala hal yang

terjadi di dalam sebuah peristiwa.

Maka itulah, di dalam proses kerja investigative reporting

dipakai beberapa langkah dan penekanan yang membedakannya
dengan peliputan regular. Melakukan riset secara seksama adalah
penting karena:

•  Memperkenalkan reporter ke dalam bahasa topik yang
kompleks. Hal ini berarti mengharuskan reporter untuk
mempersiapkan diri dengan meminta nasihat kepada para

ahli/pakar di bidang tertentu. Meminta mereka menjelaskan
berbagai hal yang menyangkut pengertian terhadap dasar
permasalahan, serta pelbagai prosedur teknis yang terkait
dengan permasalahan yang tengah diinvestigasi.

•  Memperkenalkan reporter pada orang-orang yang telah
menjadi sumber berita, mengenai kisah-kisah yang sama

pada masa lalu. "Biasanya, jika mereka sebelumnya pernah
berbicara pada seorang reporter, mereka akan melakukannya
lagi," nilai Itule-Anderson.

•  Membantu reporter untuk menyusun daftar pertanyaan. Para

reporter menjadi mengenali berbagai subjek yang hendak di
investigasi. Dengan memahaminya, mereka pun tidak akan
kesulitan untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan apa

yang harus dikemukakan untuk mendapatkan jawaban yang
diinginkan. Kesiapan untuk memahami jawaban apa yang
mesti ditemukan, atau sebagian saja, dari pertanyaan-per

tanyaan yang diajukan, adalah penting dipahami wartawan
investigatif sebelum mereka melakukan pelbagai wawancara.

•  Mendapatkan berbagai bahan artikel lain, yang memilikl
kesamaan topik. Hal ini terkait dengan pemantauan ter-
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hadap betbagai ulasao media scbelumnya, teotaog topik
yang tengah diiovestigasi, sebab kerap beibagai bahasaj}
media yang ielah mcngulas soal yaog sama masih memlllki
kelemabao, tidak sempat lerliput. Pemantauan inl berguaa
unfuk mcndapatkan sumbc>sumber berUa (Darasumbcrj
yang telah diUpul; walaupun tidak selalu persis keberadaan
mereka dapat dicatat namun, daiiberbagai uhsao media lain,
biasanya akan selalu bisa dipctiksesualuyang terkait dengan
wacana investigasi yang hendak aiau lengah dilakukan.
Mcnibeti pelunjuk lentang the good things and bod things,
sesuafu yang baik dan buruk, .selama wawancara. Temuan

yang mendadak hndir, keiika melakukan wawancara Ini,

tidak akan didapat jika tidak mclalui proses sludi terbadap
pelbagai Catalan dan dokumen-^yang telah dUeliti, dao
dilemukan asumsi'asumsl hipotelifnya. Wawancara,,pada
lingkal tertentu, sering hanya meniadi bagian dan kon^masi
terliadap berbagai /akta yang (elah ditemukan selama
melakukan penelusuran dokuraenlaLif. *

Precision Journalism

Gambaran kerja keilmuan yang dlpakai jurnallsme ihi memiiiki di*
mensi historis, dan aplikalif. Kedua dimcnsi itu dapat dilelusuii
melalui langkah-langkah survei di dalaiu lerminologi JumaJisme
Presisi [Precision foamdism]. Proses keiiajumalisme Presisi banyak
dipakal di dalam kcgialan riset jurnallsme, dari pcrtimbangan apa
,saja yang mesli diperhatikan di dalam mengerjakan sebuah survei,
bagfiimana memformulasi pertanyaan yang haras disusun, sampai
bagaimanakah mendekali publik bila hendak diposisikan sebagal
sampel.

0  Jlule dan AnJcjwn, op cil hlrn.505«506.

RJSET INVISTIGASI j 119



I

Semua itu lelah diuraikan PhiUp Mcyci®, pada 1973, ketika
menerbitkan tuUsan Precision Journalism:A reporler's introduction

to social science melJiods. Melalui lulisannya, ia mengingalkan

jurnalismo tcntang penggunaao metode-raeiode iUnu perg^tahuan

soslal, scpcrti prosedui pemilihan sampel, dan penganaKsaannya,
sebagai aTat untuk {nemvalidUaskaD aktimulast fakta*fakta agai
incndekati kelepatan dao keakuratan objektivilas pemberltaan.
Jurnalisme sendiri, menurut Meyer, menipakan sebuahilmu sosial
yang selaJu dipcnuhi oleh perubahan dan perkembangan.

Para warlawan dan editor diajak memakai pcndekatan ke-
ilmuan di dalam meniarmg dan mcngoleksi informasi fakta berila
mereka. Tekclk kedmuas untuk mcnemukan fakta-fakta, menelusuri

pernahaman yang dipcrlukan ketika meagamali sualu gejala, dalam
ketergesa-gesaan tunfulan waktu terbit dan aktualitas berita.
Selain itu, adalab upaya menekankan penlingnya "angka*aDgka"
untuk mengukur dan mengevalua$i arab opini publik yang heodak
dilaporkan wartawan. Joinaliame dibetl jalan untuk memakai
metodologl kuantitatif, di dalam kerja peliputan para wartawan.

Dalam amatan Fred Fedler'"—^eorang komunikolog yang

mencalat fenomcna Precision Journalism berdasar gejaJa pcrkgm-

banganNewJoumaJismdiAS, padapanihtahun 197Cban—prec/sion
joamalism adalab kegiatan jumaliatlk yang menekankan ketepatan
TDcmaknakan Informasi, yakni scbuah pola kerja peocarian data
yang tertuju pada target membentuk ukuran ketepatan informasi
empirik. Pcla kegiatan jumalisme mencaii data yang memakai nilai
kiedibilitas akademis ketika hendak diinlerpretasi masyaiakat di

9  ilule<Aa'^^non. 'Huroan Sources: Surveys", op.cil, hlfn.251*256.
10 Fred Fedler, l9?e. An Jntrodocijon (o 1T>e Moss hivdia. Kcw York Katcourt

Dcuce Jovariovjch Inc. hire 401-409. Tamuan Fcdli^r W tncfisiroplikasikfln
pcngambang^n New /ocrrnoirsm yang dilakukan nusyarokal jurnolistik AS.
Sccara kocnpr'^b^rtsif. ̂ dlar marangkum berbagai gclaUnyd yang merui'akRn
hosil Oiabklika para daogsi^ perkembangan ir.esyaiakal. BarU.!^) plttak. baik
pr^ktisi m^upi^n akadamisi, kaiap hanye mangoUp salah satu ^ujalo din
kuumpJl ysng didataksi Fedlac.
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dalam menilai sebuah peristiwa kemasyarakaian.
PcIiputaQ Precision, karena iCu, mcmperguDakan raacangan

peocIitiaQ yang sislemalis dan terencana. RancoDgaa slstematika
pcliputannya aatara lain meoggunakaa meCode penelitian sepeni
perumusan masaiah, penelapan tujuon, ideclifikasi hipoiesis,
pengumpulan dan peagolahan serta peaginteipratasian daU;
waJau lidak se-konsisten riset kaura akadcmisi.

Waktu kerja jumahsrne yai»g pendek mengbaruskan basil
liputac seccpatnya diluJis. Kemampuan furnalls yang bukan
peoelili an sich menjadikan kerfa pcnaliLian [liputan) mereka lidak
sekoRSlsien pcneliU univcrsilas. Dalam beberapa keija liputan,
penclitian jurnalis Preciiion kerap dilaksaoakan dengan hanya
mengambil beberapa langkah leknik penelilian, ridak selengkap
peneliti akademis dihaiusLin konsistensi dengan langkah kerja
melodolugi penelilian yang dipilih. Namun, dengan teup memakai
palokan nilai prinsip keilmuan, para jurnalis presisi mencoba
mcnghindaii bias hasil keija liputan yang ferlalu tinggi. F^da
akhimya, kemampuan jurnalis mcneliLi data^fakta yang terkumpul
serta mcnganalis dan menginterpretasikannya, ditambab menyam-.
paikannya kc dalam wacana pesan jgmalistik, adalah niki se*
sunggubnya dari ketja Jurnalisrae Presisi,

Metodologi yang dipakai, di antaxanya, mencakup penelilian
Burvci, sampel acak [random sampie). leknik-teknikmewawancarai
sesuaru yang sensitif, dan eksprerinien lapangan." Tiap liputan
tidak barus memakai semua teknik tersebut, kaiena tiap lipuian
membuluhkan metodc-mel&de yang bexbcda untuk mcncapal
keakurasian dan reliabililas sampcl opini publik, raisalnya.

Melode kuanlitalif, scpctliperhiiunganslaiistikinengukuropinj
kbalayak melalui sebuah poling, cenderung kerap dipcrgunakan.
Hal inj, tampaknya, lerkail dengan upaya simplikasi pengukuran

II HerCKsrt Slfent7.i993, fkponar Surrber Barila. ■ persekor\iia>hn dan
m^ngc-mas don meiiynsntkun ben'io, JsWlat PT Orjicn^dia Pusieta Uiama
hlm.151
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aspck sosial kemasyarakaUn agar lidok berlelC'lele dan ruroit,
melalui lonjolan-lonjolan angka staiisUk sosial yang lebih mudai
dipahami Di samping Hu, lampaknya, tcrkaii pula dengan dimeosl
teknologisy angIclab menguasaSiruang'njangkemasyarakaUn, yang
rneiigimpUkasikaji bawaan pola mekanika mcsin induslri mengatur
segala pola kehidupao mosyarakal. Hirungan waklu keseharlan
menjadi lerkait dengan jam-jara keberangkatan transportasi, waklu
mesin pabrik dialur, sampai ke lingkal pengaluian pethubungan
kemanuaiaan aatarindividu sosial lalnnya

Pclbagal dimensi peristiwa kcmanusiaan puo menjadl
letkalkulasi kc dalam bitungan kuanlilalif sosial. Dramaturgi
pcristiwa-berita kecelakaan, misalnya, fadi dapal didekati melalui
pendekatan maiemalis menghitung aogka kelalaian pengemudi
kendaraaji. Oleh sebab itulah, angka-angka slalistik di keringkasan
gtafik, labulasi, dan sebagainya, aniara lain, dipakai sebagai alat
untuk meniransfcr fakU-fakia pecnbcriuao kc dalam akumuJasl
data kuantitatif.

KonsUlensi pemakalaa Icknikrisct iJmu sosial Ini mengakibai
sampaJan-pcsan jujtialisme jadi mcmiJikl reliabililas dan vaJlditas.

Bila merujuk kerja pcncliiian akademis. scoaia sederhana,
bisa dianalogikaa kegialan Junaalisme Presisi melaksanakan dua
tahapan kcrja.

Tkhap perlama, ialab tahap pelaksanaan kegiatan rise!. Dalom
proses ini, dlkerjakan upaya-upaya pencliiian sepcsnipendefinisian
isu, pencatian acuanbteraturteori, pengerangkaao rancaagan Uput-
an, seria pcsnelusufan. pcncarian, pengolahan dan pcmbahasan
akumulasi fakla. P^dcfinisiaD isu menyangkul kegiatan peng-
analisban aktualitas persoalan dalam agenda serunf masyarakat.
Hal ini berkaitan dengan lugas pers sebagai penyampal pcmberilaan
kejadian masyarakat yang roeliputi bidang polilik, ekonomi, sosial,
biidaya, bngkimgan hidup, pcrisliwa intcrnaslonal, dan sebagainya.
TVijuan dan lalar belakang liputan dibuat pula di taliap ini-^Pelbagai
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perkembangan faklual yang aklual» buku dan Ceori relevan dan
terbaru, s«rta fak<a ̂ ekunder lainnya mvnjadj acuan.

Kerangka ru)ukan teori dan buku kcpuslakaan dilakukan
deng.m mcnghitung kontiniiitas, relovaiisi dan akruaJitas, Ketigo
unsur Uu diacu dalam memlllh rujukan [Roxi dan bukuyangteikaiJ
■dcngan lopik liputaii. Desain pcneliLian mrngerangka pelaksanaan
liputaii, mtncakup jnelude dan rancangan pcliputan, variabel dan
alnl ukur berikut validitas dan rcUabiliiasnya, populasi narasumber
sHsuai alasan dan kiateria dan sampel. seria analisis (kuanljiatif
dan kualilaiif).

Pencarion dan pengumpulan fakia adalah tdhap selanjulnya.
Para larnalh mcrcportase populasi narasumber, dengan iujuan
mcngumpulkan fakla, balk yang berklasifikosi primer maupun
s ekundor, ftklaprimermerupakanfaktayangdicari dan dibutuhkan
sarta bcrkaitan langsung deugan Copik liputan, Penggunaan icknik
lerganlung dari pilihan metude scmiila. KellLa mcnggunakan
melode survei, misaJnya, liputan lalu mcmpergunakan kucsioner,
wawancara berstruktur, dan observasi Fakta sekundar meliputi
fakta-fakin pondukung sepcitl pubtikasi pcrs mtercasional, jurnal
ilmiab, lembaga sJatislika, instansi pomerinlah atau swasta, dan
berbagai informasl dari Internet.

Pengolahan dan pembahasan fakta meiiputi kegialan pang-
analisaan kumpoJ.in fakta. Pengolahan fakta ialah kcgiatan pang*
editan, pengkodingaa, penijonskiipac dan pcmverivikasiannya.
Dalara penggunaan kuesioner, misal, kumpulan fakta dicdit,
dikoding, disorlir, lalu ditranskrip dan diolah. Pembahasan,
langkah berikutnya.merupakankegiatan mcncliti betbagai lemuan
kcsimpuldn serta kemudian mcQginterpretasikannya.

Karcna kerja jumalisme bukanlah kegiatan peueliLian
universitas, target risec pun dJcapal untuk sekadar mcnjelas-
kan rcalitas yang lengah memfenoraena. Penggunaan metode
kualitatif, misalnya, dilaksanakan untuk mcndapatkan reliahillcas
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peogaoaJisaan katagori fakta. Analisis dapat berbeoU dalam
deskrlpsi aebab-akibat dao kcterkaiiannya dengaa hal lain.
Penginterpreiasian pun lerluju pada pencapaian lemuan dasar pan*
dangan aklual alaupun kesimpuJan yang mengualkan pemikiraa
sebelumnya,

Di sinilah perbedaan riselnya dengan penahtian akademis.
Tahapkcdua. "RhapkeduamerupakanTahapankerjapenuJisan.

Berbagai infotmasi hasQ liputan^peceiilian sebelumnya diformat
ke dalam wacana peUporao. Pelaporan jurnallslik merupakan
ketja pcnyampaian pesan yang memakai kaidah penulisan berila,
yang mcnekankan pelaporan yang mengandung nilai-ollai scperli
pembcrian kclengkapan a»ribul narasumber, keseimbangaa
melaporkan pihak yang berkonflik, keobjeklifan fakta-beriU, dan
kejelasan, keringkasan serta kescderbanaao pcnyajian bcrila.

Dalam pelaksanaannya, teknik penulisan ber«a;feafure saring
dipakai, Koran harian biasanya mengklasifikasi laporan hasQ
UpuUn-peaabliannya ke dalam bebetapa/eafurt 0Jtic7e. dllambah
sam-dua/M(uren©»vs, ftdamajalahberila, suplaiin/ormasibiasanya
dipccah ke berbagai sub-lopik yang saling-berkaitan-Hdalam Icknik
penuiisan berila/ooture dilamboh sahi-dua tulisan koluranis.

Akan lelapi, hasil kerja Uputannya pun bisa disampaikan
kepada tujuan Advocacy alaupun A7terncJt/ve. Konsepnya dipakai
unrukspesifikasitujuanpcncipuaaopini, yanglelab dirancang dari
scjak awai pclipulan dikcrjakan. Alau, bisa juga, konsepnya dipakai
untuk kepcnlingan lampiian penerbilan profesi, yang mengangkat
bldang kajian pcmberiiaan tcrtenlu. dan target pembaca terlentu.

Laporan Philip Meyer, daiam Knight Newspaper, adalah
conlohnya, talkala ia meliput kerusuhan rasial, yang lerjadl pada
tahun 1966." Lipulannya mempcrgunakan banyak vaiiabol dan
(aktor, dalam riscl reporlasenya, sehingga mampu melaporkan
pecnbcritaan kerusuban dalam kompleksilos permasalahannya.

12 vp.Cil. him. SO.
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mengbindari pemberilDan kcrusuhan yang biasany a
b crsifaisensasi*palitik. Kerusubao dilaporkan tanpa sikap dan kerja
jurnalis mcngsarnpangkan permasalahan. Liputanayd meDaikkan
niiai reporidsenya, katena dioilai bcrharga di dalam kcsungguhan
kerja risct peliputan in dopth pooJ-nya.

PresCasi kcrja jaroalis lidak lagi berada di spektrum fakCa«fakla,
melainkan roembawa kemampuan menganaJisis, mempeispeklif
dan mcnyimpulkan rcalitas sosialyangdicerraaLinya. Kompleksitas
perm.isalahan masyarakat modern dijadikan dasai piklran,
bagaimana insiHusi pets mengikiHi dinamika masyarakat.

Hipolcsis Invesiigasi

Riset dan reporlase, yang mondaJam dan berjangka waklu panjang,
adalah sarana untuk membuklikan kebennran atau kesalahan

hipolesis. Kenapa?

Kisah penyelidikan Bondan Winarno meincrlukan rangkaiao
upaya memperianyakan beberapa hoi pokok. Adaoya perisliwa
kematian yang dd.ik \ca)ar lalab pendorong dari pelaksanaan
tisel investigasi yang melipud kunjungan ke berbagai tcmpal.
Pertanyaan-peitanyaan mendasar, yaog muncul dari amatan, me-
mpakan awal dugaan warlawaninvcsligatif. Pertanyaan-pertaiiyaan
lersebuJ bisa dijadikan dasar dari pcncarian asumsi yang meagaiah
ke pencapaian hipolesis.

Hipotesis sendiri merupakan kctangka dasat pcmikiran yang
mencakup Inli dasar permasalaban kctika haodak diperspcktif.
Hipolcsis "makff prediction ofiouf l/re results ofrelating vahables",
papar Craswoll & Clark.'* Vaiiabel di sink dalam kaitan rise! lipulan
jurnalisme, tenlu saja mcngmdikasikan fakta, ge)aia, peristiwa,

13 folin W.Cresivell 6 Vickj L.Piuno Qark, 21107. Des>in ing end Condvcitng Wwgc'
}><c(hods Beiaorch. Tlioosand Oaks, I-anrfon, New Delhi: SAGS PubticaUons;
hlm.iCn
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alau kasus.yang leramali wartawan invesdgatif. Hipolcais diainbil
kctlka iiterarur. dokumen, data, atau kafian atau rise! sebelumnya

^ang dilakukan pihak Iain) mcncmukan beberapa indikasi
kamuDgkinan hubungan antarvaiiabel. Hipotcsis Ini mambanlu
jurnalb uutuk melakukao invcsUg^si secata terukur, slstematis,,
dan metodis. Melalui hipotesis, jumalis menyelidikl bcrbngai
fakta yang Cerluju kapada jawaban yanp? tclah dlbiputesakan
(purpose statement). Bcrb.igai fakta yang diamati lidak begilu saja
langsuog diterima, mclainkan akan diuji lerlebih dabulu. Fakta
yans ditemukanmeojadi scpersis vanabel-voriahelrisel yang diuji.
Temuan fakia itu"/1 indjcows specific i-ariob/cs Ic ttsf

Dcngan kata lain hipotesis mtsoyatakan asumsi yangmeouju
rangkaian pembiiklian dari permasalahan yang bandak dicari,
ditemukan,dandipasUkan jawabannya.Karenaitulah, hipotesisbisa
didcskripsikan ke dalam pcrtanyaan-pertanyann yang mendasar.
Hipotesis bisa disusun dengan beberapa pertanyaan dasar, Selaio
itu, hipotesis pun bisa disusun ke dalam pemyaCaan-pernyataan
yang mendasar: berupa pendapat si periset ketika mengasumsikaa
intipermasalahanyanghendakditeliti, diobservasi, dan dibuktikan
kebcnaraunya. Contoh pertanyaan hipotclis: Apa hubuugan antara
faksa itu dengan pengusaha anu di daJam kasus penggelapan, tokoh
publik teisebut memberi suap kepada pegawai badan penaeriksa
negaia, pcfabalbank aegara itu telah memberi uang kepada angg^ta
parlemen untuk meodapatkao dukungao di dalam peocalonan
kedudukan, siapa yang berlanggung jaw^ atas penyalahgunaao
d anamasyarakaltcrscbut, siapay angmemicu huru-haia dan menye-
barkan scotimcn anti-etnlk alau anti-agama,

DaJain bcntuk perayataan Lipotetis, berbagai rumusan per
tanyaan itu dapat dilengkapi dengan merujuk kepada seseorang
atau pihak atau bmbaga yang terkait etal dengan petmasaiahan.
MisaJnya: Fulan adalah pelaku kejahetan di dalam penstiwa
pembunuhan, Si Konip bertanggung jawab atas manipuJasi dana
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masyarakal, Provok memicu huru-hara mnayarakat, Plhak Ketiga
adalah peoyebar seoiimen SARA di masyarakat» Tuan Monopolis
me!akukdn bisnb msider hading. Okcum Aparal X berkepenlingna
di dalam pembunuhan dukuQ-dukuc santcl. Daii berbagai
pemyataan lersebut, riset memulai langkah penelHiannya,,

Dalam hal kcgialan riset Investigasi, rumusan liipoiatJs yang
bcrbenluk petnyataan momerlukankerangka latar bclakang, dasar-
dasar pikiran, dan hal-hal yang menjadi landasan asumsi hipotetis
dari risel investigasi yang hendak dilakukan. Hal ini terkail
dengan prinsip dasar jurnalisme yang menandaskan temuao fakta
di lapangan sebagai nilai panting bagi pembcritaan yang hendak
dilaporkan. Jadi, pemyataan yang mengaitkan scseotang atau pJhak
tertenlu, sebagai subjek benta invesligatif, mesti diberl peluang
untuk mendapatkaa posisi pradaga takbersalah. Pelaksanaan nset
lidak dapat terus-menerus berpegang kcpada peinyalaaD iupotetis
selama proses penyelidikan dilakukan. Scbab, ada kemungkinan
temyata pihak yang diduga melanggar temyata lidak terbukti
secara kual, atau maiah melcbaikan tokoh-tokobnya ke lerapat*
tempat yang tidak diduga sebelumnya, Dalam kasus lai, betarii

kekuatan data dan kerangka landasan pikiran^ yang leloli dibuat,
memiliki ketidaklengkapan^ kclemahan. alau kesaJahan.

Dengan demikian, bipotesis yang telah dibuat memang
bukanlah dasar pijakan yang tidak bisa berubah, Akan tetapl,
hipotesis di sini bukanlah seketal duoia Uiniah. di dalam duuia

metodologiilrniab, Hipoiesisrisetdlsioiterkaitdengaakcpcntingan
wartawan Investigasi menelusuri faktadan data(yangtersembunyi)
dari kasus. istj, atau pelanggaran yang lerjadi dl masyarekat.

Hal itu terkait dengan gambaran kerja reporter yang seperti
seorang flmuwan, dalam hal pengerfaan pencarian kesimpulannya
selalu bersandai kepada bukli>bukti, Bila tidak leibukti. ia harus

rela melepaskan hipotesis yang lelab dlsusunnya di awal raneang
pcnclitjanoya. "Para wartawan, seperti ilmuwan, bukanlab para
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advokat," tegas Brian Brooks cs", ketika menjelaskan fungsi kerja
rlset yang dilakukan jurnalisme dengan memakai pendekatan
hipotesis. Para wartawan mengimplikasikan tugas mencari ke-
benaran. Asumsi-asumsi yang diterakan wartawan bukanlah
basil akhir dari pencarian fakta-fakta yang akan dilaporkannya.
melainkan mesti dibuktikan kebenarannya melalui data dan
keterangan yang akan ditelusurinya. Di dalam jurnalisme, sama
seperti dunia keilmuan, kebenaran tentang sebuah situasi adalah
sangat tajam perbedaanya dengan apa yang diharapkan. Maka
itulah, keterbukaan pikiran merupakan hal esensial bagi kualitas
reporter investigatif. "Anda baru akan mendapat sebuah kisah
kejadian yang bagus bila hipotesis Anda telah terbuktikan."

Awalnya, Survei

Jurnalisme investigatif memiliki keterkaitan dengan pelaporan in-
depth reporting. Pada sisi pengerjaannya, investigative reporting
memiliki kesamaan di dalam penelusuran penyelidikannya.
Bangunan teknik peliputannya antara lain memakai pelaksanaan
riset sebagai sarana penting di dalam menggarap asumsi hipotetif
yang akan diangkat menjadi isu publik. Dengan kata lain, kerja
penyelidikan wartawan investigatif akan memakai pendekatan
keilmuan di dalam prakteknya.

Hal ini sebenarnya sudah dipraktekkan sejak pertengahan
abad ke-19 di dunia persuratkabaran Amerika." Berbagai media
telah menggunakan teknik polling ketika meliput pemilihan pucuk-
pucuk pemerintahan yang mengandalkan para voter sebagai acuan
demokiasi politik. Walau, pada saat itu, pelbagai ketidakpuasan
dan kritik banyak dikeluhkan kepada cara pelaksanaan polling

14 The Missouri Group: Brian S.Brooks. George Kennedy, Daryl R.Moen, Don
Ranly, 1988, News Reporting and Writing, third edition, New York: St.Martin's
Press, him. 395

15 Itule-Anderson, op.cil, hIm.251-256.
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yang dilakukan media massa, leruMma kepada taia caraprosedural
poling. Subjek error ditujukan kepada kclidak-reabilHasan meka-
nlsme poIHng. Akan tetapi, Upuian persuratkabaran AS lidak surut
lerbadap kiitibin-krilikan lenebut. Bahkan. meskipun Presidan
Hariy Truman, pada pemilu 194d, pernah mcmbuktikan kegagalan
hasil poling sindlkasl surnt kabar, berbagal pengelola media massa
Ictap memakai poling sebag.iisalab satu tcknfkmelaporkan vvacana
publikyang mengarus di masyarakat, Nama-nama GaJIup, Harris
& Roper, kemiidian menghiasi pembexitaan sebagai tokoh-tokoh
pembawa hasi)-basilpoUing nasionaJ. Pekeiiaan mercka pun diikuil
oleh bcrbagai surat kabar yang diterbilkan secata individual, dan
media eleklronik, untuk meagangkat suara publik di dalam isu-isu
yang bcrsifal lokal.

"PoUing merefleksikan leblh balk dan lebih akurat danpada
(surat kabar hanya) memiliki scjuralah reporter politik yang pcrgi
keiuar dan berbicara pada debpan orang di dua bar, kemudian
menulis scbuah kisah tenlang pemiJu," argumen Robert Teeter,
seorang poUster politik dan kepala Market Opinion Besearch.'^
Carapoi/£ng, menuruloyo, adaJah leknik publikasi alteroatif dari
metode reportase yang tdab dilakukan selama ini,

Dalam perkembangannya, juinalisme kemudian raemabi
survei secara leblb jauh lagi. RamaJan basil pemilihan umum
dilaporkan, JuraaJisme Presisi (Prec/s/on Joumalitm), yang merna*
kai nset ilmu sosiai di dalam kerja peliputan, akhimya menjadi
alat koran^koran yarg hendak menangkap sfkap masyarakat
pada berbagai peimasolahan sosiai, Pekerjaan media menjadi
mengarahkan pemberitaan kopada sikap menolak uniuk berbagal
hal yang kellru, melanggar, dan mcsti diperbaiki, Hasil botbagai
wawancara mcn-on-the-streef difufukan kepada rcaksi publik
terhadap seorang kendidal maupun fenomena perisiiwa yang
penting masyarakat.

IB ltute-Aridec«(5P, hg.cil.
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Dari kenyalaaa tersebul, munculah kemudian upaya-upaya
untuk mcn§ulas pekerjaan survei, melalul poJOs^g. scbagai suatu
cara yaog lidak terlalu menjomin kcpastian suaCu faku. Polling
bukanlah alat salu-saianya dari pekerjaan jurnalistik dalam
meriset pelbagai fakta. Bila survei discleng^rakan dengan cara
sembarangan. tciap saja akan mcnghasUkan temuan rise! yang
lidak kompcten umuk dibeiilakan.

MtskipuD, perkerjaaix survei lersebut dilakukan bctsama psja
pCDeiili di kalatigan universiJas.

Profesor Gerald Sionc". manlan edilor Newspaper flesearc/i
Journal membcri cocloh. Sebuah koran, yang bersirkulasi besar
ingin inengadakan sebuah survei, unlukrocsramalkan hasil pcmilu.
Karona mereka lidaknerasamcmiliki kapasitas dalam mengcriakaji
sebuah kisah polling, metcka mensajak sebuah college uoluk ikut
terhbatdidalampeketjaan lipulanpoJiirtgmereka,Hasilaya, setelah
diulas sekian lama dan panjang, para editor surat kabai mereka
rnenemukan adanya kcsalahan poll di dalam memprediksi.

Setelah disimak lebih jauh lagi, Stone meuyimpulkan
bahwa kcsalahan prosedur iiu terjadi dlkarcnakan ocgkos yang
dikeluarkan koran tersebul lidak memadak "Sukarbagiku unluk
mempercayai," ujar Slone, "bahwa sebuah sekolah dalam ukuran
apa pun tidak merniliki profcsor-profcsor yang kompelen dalam
menyclonggarakansurvcirepresentatifonlukkcranlokaJ."Perish wa
tersebul Icrjadl bcberapa tahun scbelum Meyer mcngeluarkan
pemlkiran mengcnai Jurnalisme Piesisi,

Dengan demikian, kegiaUn risel jurnalismc presisi memOiki
atuian dan rulai yang mesLi diperhalikan. Masalah blsa timbul dari
sampel orang'Otangyang disurvei: mereka lidak mereprescniasikan
keseluruhan kelompok yang diwakilinya., Hal ini dapat meng-
akibaikau pelbagai kesalahan temuan, yang heodak dijadikan
staodar proyeksi, di dalam pelaporan pemberitaan, Publik menjadi

17 Hu)»-And(von, log.el\.

130 I jURNALISME INVESTIGA51



Icmpal sampaian publikasi benla yang lidak akurat. Masalah bisa
juga berawaJ daii susunan perJanyaan-perlanyaan yang janggal,
dan membingungkan responden. HasiJnya: lemuan poIJiug yang
buruk karena inlerprctasi yang keliru., Masaiah waklu riset juga
mcnjadi penting, T^npa kecukupan wakcu yang memang layak, dan
lelah dipcrJiilungknn, bisa terjadi pula ketidakmatangan leinuaa
hasil polling.

Namun, bcrbagai persoalan itu. bukanlah halangan unluk
berbagai media di dalam menugaskan para wartav/annya. Mereka
Jetap beranggapan bahwa, dcngaii perencanaaa yang haik dan
dapai mengalasi bcrbagai eTOrselama mengerfakan sup;ej, mereka
akan dapal memproduksi kisah'kisali berila yang rnemesnnakao
publik audiens pcmberitaan mcrcka. Meteka mcngitimkan aparal
media mereka ke tempat-tempat kursus melode riscb siatistik,
dan seiecusnya, agar dapat menyempurnakan kerja riset di dalam
pelipufan JurnaJlsme.

V

Contoh

Pekerjaan waitatvan lenlu saja bukanlah pekerjaan scorang
periset. Reporler bukanlah seorang pakar untuk mendesain riset
atau prosedui poling. Namun. sebagai pengctahuan bagi kerja
pcnyelidikaninvestigalif, beberapa hal yang diperlukan bagi proses
kerja pcoelJtian sangallah diperlukan.

Bebcrapa perdmbangan dasar diperlukan untuk dikelahui
para wartawao investigatif. Melalui skenario fiksioaal, Uule dan

Anderson'®, coba mcnjelaskaa berbagai pertimbangan tersebul.

16 ItuJc dan Anderson. op.c?(, him. 254«257. la mengusulkan kebacapa bahan
bacaan uniuh dipelajarl leblh lanjuL yakni Precision Joufnelism (Philip
Meyer), HandbooknffipponlniMethods(MemelIMcCombs,DonaldShaw dan
David CrcyJ, jWo« .tfetflo RcseoreA (Roger D. Wltnmtr & Joseph R. Dominjck).
fla*oo/ch hfeihndi tn Mots CommunicoUont (editan Guide H. Slcmpel III a
Bruce VV'cslley). Surfa/nrreu/rh iWelbeds (Farl R, Dabble), den Hosvfo Conduct
a Eeodetthip Suivey^V.ChilflM Reddinft)
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Melalui reporter fiksional, Mike Walters, digambarkan bagai-
mana liputan tentang dewan dari sebuah lembaga pendidikan diker-
jakan. Walters bekerja untuk koran sore FUverdale Daily News, yang
bertiras 15 ribu eksemplar, pada sebuah kota kecil berpenduduk 30
ribu orang. Isu sekolah umum merupakan isu yang selalu menarik
perhatian komunitas masyarakat sekecil itu. Cerita ini tentu
memiliki konteks kemasyarakatan yang berbeda dengan Indonesia,
namun dari beberapa uraiannya dapat disimak bagaimana kerja
Wcirtawan investigatif melakukan riset investigatif.

Suatu isu terbaru' telah membagi orang-orang kota. Dua anggota
dewan sekolah baru-baru ini terpilih berdasarkan platform bahwa
penjadwalan modular harus dihapuskan dari sekolah-sekolah publik.
Di bawah penjadwalan modular, para siswa dihamskan menghadiri
20 modul kelas selama 20 menit setiap harinya. Anggota dewan
sekolah yang baru terpilih menyetujui suatu langkah kembali pada
termin sekolah tradisional selama tujuh periode hari dengan waktu
sekitar 57 menit setiap periodenya. Selama kampanye pemilihan
mereka, anggota-anggota ini mengatakan bahwa penjadwalan modular
sesungguhnya baik untuk mahasiswa-mahasiswa yang independen
dan bermotivasi tinggi. namun para siswa yang berkemampuan rata-
rata atau di bawah rata-rata—mayoritas dari siswa terdaftar—lebih
baik dilayani dengan sebuah sistem tradisional.

Walters menghadiri pertemuan dewan sekolah pertama setelah
pemilihan berakhir. Tak seorang pun tahu apa yang akan dilakukan
oleh anggota dewan yang baru terpilih. Ketika tiba waktunya untuk
urusan tersebut, salah satu dari pendatang baru itu menggerakkan
dewan agar memberikan mandat pengembalian sistem sekolah ke
periode tujuh hari. Pendatang baru lainnya menyetujui gerakan
itu. Namun mosi tersebut tidak membawa hasil—beberapa anggota
dewan mengajukan keberatan atas dasar prosedural—namun dewan
setuju untuk menyewa konsultan luar guna mengetahui dengan pasti
efektivitas penjadwalan modular di Riverdale.

Walter kembali ke kantornya. la mengatakan pada editornya
bahwa ia ingin mengadakan serangkaian wawancara di distrik tersebut
untuk menentukan pendapat dari komunitas itu sendiri. Walters
mengatakan bahwa ia bermaksud untuk menempatkan dirinya di
berbagai bangunan sekolah di sekitar kota dan mewawancarai para
ibu dan ayah yang mengantar atau menjemput anak-anak mereka.
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la akan menamba)ifcdn inferview»intefvlow inl deogsD komeDta>
komcnUi dari para guru, kepala scWah, peoilik sekolah dan anggola
dewan sekobh,

Ediior Walters. Susan Kelly, mengatakan Lahwa spot interview
semacam Ini dungnn jumlah oraog dl distilk tcrsebut yang terbatas
bisa Jadi lirfak menggambaikan acbuah j^scrbarao akurai mcngcnal
.s«ntlmen komunitas. la mnnyerankan agaj suml dllakukan unluk
menriapaikan gambafan yang Icblh balk.

Kelly mungatakan bahwa la cukup akxab dengan dasandasar
sujvei, namun ia inenghendaki Wallers berbkara pada seorang
profesor di Riverdale College unruk lambahan petunjuk. Sctclali
beicakap'cakap deogan sang profesor, Wahere meDyadari bahwa ia
harus merigcr)akan proyek'iUi sesegcra mungkln. Ia harus memfo^
mulasikan pertanyai^n-pertdnyaan. menentiikan orang-orang yang
akan diintemew. mengumpulkan data, mengonallsls data dan ke-
mudian manutis sebuab kisah berdasarkan data tersebut

Unluk itu, V\^lter8 mesti melakukan kegialac-kegialan aniara
lain: Membangun Pcrtanyaan, Menguji Pertanyaan, dan Meng-
identlfikasi Sampel (Respondcn^aiasumber),

Merabangun Perlanyaan

Tujuan utamanya adalah untuk njengembapgkaii sebuah focal
guostfon, atau purpose statement, molalui peitanyaan yang secara

langsung mcnyeotuh isu primer untuk dieksploraai.
Ddlam kasus Walters, isu lersebut adalah apakah kebaoyakan

penduduk mcnyukai peajadwalan modular atau tradlsional, Maka
itulah, Walters harus membuat introduksi (ketcrangaa) singkal
yang menjelaskan pcrbcdaan aniara penjadwalan mcKluJar dan
Iradisional, sebelum membuat pertanyaan yang bersifat focol
Pertanyaan yang bersifat focal, biasanya dibual melalui tuluran

pertanyaan berjenis dose<ndcd quesL'on [pertanyaan tcrlutup) —
yaknl, sebuah cara membanguo jawaban ke daJam pertanyaan itu
sendiri. Karena fawaban-jawabannya telah dikonstruksi sebelum-
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nya, pertanyaan-pertanyaan tertutup lebih mudah untuk dikoding
dan ditabulasikan.

Dalam investigasi Walters, misalnya, pertanyaan/oca7 itu jenis
tertutup ini dideskripsikan menjadi; "Dewan Sekolah Riverdale
sedang mempertimbangkan perubahan dari penjadwalan modular
ke penjadwalan tradisional tujuh periode waktu harian. Apakah
Anda lebih menyukai penjadwalan modular atau penjadwalan
tradisional tujuh periode waktu harian ?"

Akan tetapi, pertanyaan-pertanyaan yang disusun Walters bu-
kun cuma itu. Walters harus menyusun pertanyaan-pertanyaan

yang dibingkai sedemikian rupa sehingga orang akan mudah me-
mahaminya. Selain itu, berbagai pertanyaan yang mengarahkan
seharusnya dihindari. Wajib untuk menyusun pertanyaan senetral
mungkin.

Oleh kaiena itu, pada konteks tertentu, berbagai pertanyaan
tertutup lebih baik diubah menjadi pertanyaan terbuka [open-ended
questions). Pertanyaan-pertanyaan terbuka memberikan responden
kesempatan yang cukup untuk berekspansi. Contohnya, Tipe
penjadwalan seperti apa yang lebih Anda sukai untuk sekolah-
sekolah Riverdale?"

Kendati demikian. jika responden tidak akrab dengan beragam
tipe penjadwalan yang mesti dipertimbangkan, biasanya mereka
tidak dapat menjawab pertanyaan dengan tepat. Jawaban-jawaban
mereka dengan demikian sulit untuk ditabulasikan.

Dengan demikian, kedua jenis pertanyaan itu, masing-masing
punya kelebihan dan kekurangannya. Karena itulah, penyusunan
pertanyaan untuk riset investigasi mesti menggabungkan kedua
jenis pertanyaan tersebut.

Walters pun harus menstrukturkan susunan pertanyaan yang
menggabungkan kedua jenis pertanyaan/ocai.

la memulainya dengan pertanyaan-pertanyaan umum, seperti
jumlah tahun yang dihabiskan responden untuk berdomisili di
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Rivcrdale, k&mudian melafu pada pertanyaan-pcrtanyaaD yang
berorientasi pada isu secara spcslflk, la beralasao baiwa ini akan
menolong responden,

Pada akhir pcHanyaaD-perianyaan lertutup, Walters me*
nambahkan sebuah pertanyaan terbuka, la bertanya, 'Apakab me-
ouruT Anda ackolab secnra umum lelab bcrsikap tanggap lerhadap
kebutuhan pcnjadsvalan individual dari anak Anda? Dapatkah
Anda berikan sebuah contoh untuk mendukung pendapat Anda?"
Pertanyaan terhuka kerap mcngarah pada kulipan-ktuipan
langsung yang riil dan menarik, yang mernberj lambaban bagus
unluk sebuah kisah. Bila lak ada Inmbabaa semacam ini, kisah
tersehui hanya akan berisi begilu banyak data statisUk berdasarksn
pertanyoan-perlanyaan tcrtulup.

Menguji Pertanyaan

Walter meminta para editor dan profesor coUege untuk memcriksa
pertaoyaan-pertanyaannya dan raemberikan saran-saran perbalkan.
Selelah mendapalkan reaksi mereka, fa menguji pertanyaan-perta*
ayaan pada bebetapa pekerja noneditorlal dan editorial di korannya,
yang menyekolabkan anak^anaknya di sekolah yang lengah ditelili.
Bebetapa di antara mereka mengalaini kesulHan untuk memabami
pcrkataan dari sebuah perlanyaan, maka Walters mengubab per-
lanyaannya dengan susunan dan kala-kata yang leblh jelas, Suatu tin-
dakan yangbljaksana untuk menguji pertanyaan. Ini blsa mengurangi
kemujigkinan kekcliruan pengarlian atau pertanyaan yang tak jelas.

Wallers merasa puas karena pertanyaannya klni bisa dJpabami
d.inmalab nterabantunienentukanapayangsesungguhiiyadipikitkan
oleh (warga) Riverdalc tcntang penjadwalan modular. la siap untuk
raeloniarkan pelbagai pertanyaannya kepada publik. Walters menulis
selurub pertanyaan dan mcmbual puluhan kopi daltax pertanyaan
tersebut. Adalah penling untuk mcnuliskaimya, guna menetapkan
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konsistensi—yaitu, membangun sebuah sistem jawaban, untuk
pertanyaan yang sama, dari setiap wawancara dilakukan.

Kini, Walters hams memutuskan orang yang mana yang ingin
diwawancarainya.

Mengidentifikasi Sampel = Responden

Kelly dan Walters memutuskan bahwa mereka sangat tertarik
dengan opini-opini oiangtua yang memiliki anak-anak yang
bersekolah di Riverdale. Ini adalah orang-orang yang ingin
mexeka wawancarai. Pengontakan nomor telepon secara acak akan
membuat "lintas silang" pada keseluruhan komunitas daripada
hanya menghubungi rumah-mmah yang teikait dengan sekolah.
Kelly menyarankan agar Walter berbicara dengan penilik sekolah.
Pemerintahan daerah [the district] setempat pasti memiliki daftar
orang tua murid, alamat, dan nomor telepon mereka.

Walters mengatakan pada sang penilik sekolah bahwa koran
hendak mengadakan sebuah survei untuk menentukan opini-opini
orang tua. Walter menyarankan agar penilik sekolah mengizinkan
koran untuk membuat "seleksi random" dari daftar yang telah ada.
Agar mendapatkan proses seleksi yang acak, setiap mmah harus
mendapatkan kesempatan setaia guna dimasukkan ke dalam survei.

Sang penilik menyetujui bahwa survei tersebut memiliki ke-
untungan, namun ia berkeras agar nama-nama tidak dirilis. Akhimya,
sebuah kompromi tercapai: sang penilik setuju untuk menyediakan
sebuah daftar alamat dan nomor telepon dari seluruh rumah di
distrik tersebut. Kendati demikian, ia akan melindungi kerahasiaan
nama-nama orang tua. Ini bisa diterima Walters karena reporter dapat
menanyakan nama dan mendapatkan kutipan pada saat wawancara.
Walters gembira mendapatkan alamat-alamat dan nomor telepon.
Namun sang penilik, sesungguhnya tidak berkewajiban untuk
mensuplainya. Terkadang sulit bagi reporter untuk mendapatkan
nama-nama atau nomor telepon untuk keperluan survei. Walters
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mcnganggap dirinya beruotung dalamhalinl.
Tiga tibu dua ralus pelajar Jerdafcar di sekolah-sakolah

Riverdale. Karena banyak keluarga meoyekolabkan lebih dm
seorang an.iknya di sekolah lersebut, WaJtcrs raenemukan 1.500
rumah Cangga yang ceidaftaf raenyckolahkan anaknya di Riverdale
Walters ddak memihki cukup waktu untuk meDclepon seluruh
rumah »u. Profesor di Riverdale College menyaraiikan jika Walters
mengambil sampel 350 dari 1,500 rumah tangga, survei ilu sudah
akscplabel untuk peugukuran sampling.

Profesor Uumcnasihaii Wallers agar lidak berharap bahwa se
luruh rumah langga yang diseleksi ilu akan menghasilkan respoos
yang bisa dimanfaatkan. Beberapa orang lidak akan menjawab
kelukan di pintu, atau menjawab (elepon balk pada 'hubuagan'
perlamaalau SBlerusnya; yang lain berkemungkinan menolakuniuk
berpartisipasi dalam survei torsebuC. Profesor tersebut memberitahu
Walters uatuk mendapalkan respon seWtat 70 persen saja Deagan
dcmlkian, melalui seleksi random, yang mcnghasilkan 500 rumab
tangga unJuk disurvei. Wallers memiliki kesempatan yang baik
unlukmendapatkan 35D rcspons yang bisa dimanfaaikan.

Dari iluslrasi pekctjaan Walters, jumalisrne mendapat pen-
jelajahan dalam mernaslikan langkab-langkah yang mesli diambil
giina mcncapai ketepaion dan afcurasi fakta, Pelipulan lidak lagi
bcrada di area pekcrjaan yang raenurutl arab suraber menjelaskan
segala ket(?rangan yang dikelahginya. Reportase berkedmpung
pula daJam kegiatan mengatasi kesuliun yang dihadapi reporter
latkala menghadapi keliadaan petunjuk di mana saja harus
dilcmukan natasumber yang cukup banyak jumlaluaya, Inlu keiika
dJtemukan, sejumJab naia sumber enggan dimintai keterangan,
dan berbagai bambatan lain—yang dapat meogganggu tolok-ufcur
vaJiditas pembcrilaan.

Maka itulah, beberapa pedoman kerap disampaikan oleh be-
berapa ahli, uniuk mongurangi bias atau ketidakakuratan hasil
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liputan. Dalam proses pembuatan poling, jnisalnya, James Simon'®
memerikan beberapa faktor yang perlu diperhatikan

•  Refleksi vs Prediksi: Poling ialah Snapshots
•  Sampel: Siapa yang membuat polling'?
•  Sikap dan non-Sikap: Intensitas ukuran
•  Interpretasi; Evaluasi Pembuat Polling
•  Jawaban Responden: Menimbang Motivasi
•  Sumber: Menanyakan Apa untuk jawabannya
•  Netralitas dan Akurasi: Bagaimana Memfrasekan Per-

lanyaan

•  Konteks: Bagaimana Menyusun pertanyaan?
•  Sampling Eror: Apa yang dimaksud Confidence Interval
•  Sigfinikasi Statistik: Apa maknanya?

Dalam kaitan itu, maka pekerjaan pelaporan investigatif bisa dinilai
sebagai penyampuran kegiatan riset, pengamatan. wawancaia. pe-
nulisan, dan penulisan ulang. Apalagi. dalam konteks masyaiakat
dewasa ini, penggaUan data dan inforraasi memerlukan perhatian
yang serins, bahkan menjadi nilai penting pelaporan investigasi.
Untuk memenuM kebutuhan riset, dengan kelengkapan data yang
diperlukan, peliputan mesti mengenali berbagai sumber informasi
yang laik, kredibel.'dan sesuai dengan tuntutan desain perencanaan
riset.

Sumber Informasi

Ketika Booton Herndon^° bendak menulis Drunk Dirvers Ar Getting
Away with Murder, ia membuat rincian skedul pihak-pihak yang
mesti dihubungi. Laporannya mengilustrasikan fenomena Amerika

19 James Simon's Top-10 Factors, dari Itule-Anderson, op.cit.. him. 256.
20 Roy Paul Nelson, 1978, Aiiide and Features. Boston; Houghton Mifflin

Company, him. 127-128
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tabuD l950-an yang masih dipeouhl pol.i hldup minujnan keras,
dao mengaldbalkan banyaknya keceJakaan lalu linlas di jalanan
AjgAwaydisebabkartoIeh pengemudiyang mabuk. Hemdon hendak
melapotkaonya melalui perspcklif para ibu rumah langga yang
kelakutan suaminya mengalami kecelakaan dl jalan. Uniuk ilu. ia
memerlukan rinciaa kcrangka tulisan yang merniliki krcdibilitas
dan ddak mengandung pcncemaran nama baik [libc]).

Maka, dibuatlah strukiur laporaa yang mengandung pelbagai
kclerangan faklual yang dapat diperlaxiggungjawabkan. la membuat
kerangka nsct lipulan nivesrigalif yang melipuli sumbcr-sumbcr
informasi seperti:

1 • Para wanita yang terkail dcDgan kasus tersebut
2, Para dokter yang menangoni kasus tcrsebul
3. Pimpinan sekolah hukum di University of Virginia
-4. Pemimpin American Medico! Association Committe on

Traffic Crash Deaths and Injuries
5. Inspeklui polisi negara bagiac
6 Direktur Norlbwcsl University's Traffic Institute
7. Lcmbaga Kcselamalan NasioqaJ (the National Safety

Council)
3. Profesor psikologi dari Iowa State University
9. Parapenasihatraajtilah-majaJahhukum [untukmengecek

kasus-kasus Jibd)
10. Pimpinan Colege ofLaw of the State University of Iowa
11. Kcpala laboratori pclalihan pcngemudi di Jowa Stale

University

Kesebelas orang dan pelbagai organisasi itu dihubunginya secaia
langsung, melalui sutal, dan lelepon. lajugamelengkapilaporannya
dengan bacaan dari majaJah, bufcu-buka, dan media lain.

Proses kegiatan llputan seperti itu menjadi ilustrasi bagai-
mana desain llputan invesLigalif dikeijakan. Kegiatan terscbut

ttjiETi^Ejrr/CASi 1139



"I:

meminjukkan bahwa proses pclipulan jumalismc, yaiig hcndak
mengargkat Isu-isu yajis serius, memerlukan perencanaan nscl
lerhadap pelbagai sumber informasi.

Slxenli" incmbedakAn dua sumber bcrita yang biasa dilacak
waitawan, yaitu sumber berila konvcnasional dan sumber berila
non-kom-ensional, Sumber bctita konvensional merupakan
sumber informasi yang biasa didapalkan wartawan di dalam
proses operasionaJ pencariaa berila: Ini bcrarti "caia media bcrila
mempctoleh sobagian bcsai infocroasi mcreka ... melalui dan darl
kan^o^kanto^ bcriu; bumas atau suinbc>sumber promosi; hadir
pada berbagai perlsliwa yaag bernilai berita; dan menggunakan
Catalan publik". Sedangkan, sumber berila non-konvcnsiQnal ialab
sumbcT'Sumber informasi yang didapat dengan cara yang khusus,
danraenyangfcutsumber-suraber informasiyanglidakbiasa men)ad;
rekananwariawan dalam melipul nilaiberita, sepetli kontakdcngan
berbagai kclompok minorilas, dan kelompok leroris.

Pemunculan duajenis sumberberitaini disebabkanoleh karak-
ter dari kekuatan pers Uu sendiri, yakni kefcuatan informasi pers
yang dibutuhkan masyaiakal. Karena ilu» pers pun rnembutubkan
pcnyedia informasi yang dapal dihandalkan. dapal ditcrima, dan
dibutuhkan masyarakat, Selain Uu, terkait pula dcngan proses
wawaocara dan pclbagai perhilungan yang bisa mengurangi nilai
informasi—yang oleh Strenlz diisiilahkan dengan ̂ 'jebakan yang
mcnanti reporter" saat meliput. Pada sisi lain, berhubungan juga
deogan proses meliadungi, mcmpromosikan sumbet-sumber
berita, kelika pelbagai sumber berila yang telah membexikan
informasi mengandung kemungkinan unluk meodapat risiko
buruk, atau, pada sisi scbaliknya, memiliki kemungkinan hendak
memanfaalkan pets bagi kepcntingan unluk mempromosikan diri
scndiri. Pada perspekdf lain, kedua jenis sumber berita ini juga

•i\ SucnU, "Sumbcf Berila lijnvensicnal Dan fJen-KonveMona)", . him.tai-
1?1

J40 I JURNAUSME ),SVLSTIC-^I



lerkall dengan frekuensi perjumpaaa reporJer dcngaa para sumber
informasi yang dibcritakan [pola pemberllaan heat, misalnya,
meogindikasikan tutinitas pcrnberilaan harian dcagaji siunber*
suiabcr yang berfrekucnsi kerap). Biaya pelipuJan juga zncniadi
sabab mengapa sumberberitakonveosional dibedakandengan yang
non.konveasional. semakin tinggi biaya lipulan yang dikeluarkan
biasaoya mcnunfukkan semakin Lidak-koovensionalnya sumber
yang barus diUput. Pada sisi pcnilaian berita, hal ini juga
meniadi sebab mengapa wariawan mesti membagi dua jenis
sumber informasinya, kateoa oilai berita koovensionaJ memlUki
keumuman dan kcscderhanaan yang berbeda dengan nilai berita
non-konvenslonal.

Melalui pendckatan Strenz, jumalisme invesligatif tampak-
nya mcndapatkan pemahaman: unluk mcwaspadai, alau me-
maofaatkan, sumber informasi sebagai babaa pelapoiaa yang
menunjang pencapaian kualHas informasi yaog lidak bias, lidak
lengbip, alau tidak akural.

Pada sumber berita koQvensional, misalnya, dikenali area
pencaiian terbadap sumber berita rulin (beul) yang terdiri dari
lernhagadembaga sosial dan poiitik yang umumnya dibntmali di
masyarakal, seperll pengadiian, kantorwalikota, polisi, bisnis, olah
raga, DPR, dao Ian-lain, Sumbcr-sumber ini merupakan wilayah
informasi yang dapal diramalkan, dan pemuncoJaimya berslfat
lerus^menenis karena efek pelayanan kerja pubiik mereka—dan
dalam kailan Jtu pula, ia menjadi terkall dengan kritcria nilal berila
fproksirnltas.timW/nes, human intcTCSt. daa sebagainya],

Kegiaian meliput konfereosi pars dan seminar, alau pericmuan
ilmiah, bisa juga dfmasukkan ke dalam peocarian baban melalui
sumber berila konvcnslonal.

Kegiaian mengunjuDgi konfcrensJ pers kerap memberi ilus-
trasi tertentu terhadap topJk liputao invesligatif. Walau pihak
penyelcnggara sudah membuat tekayasa materi tertentu, akan
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tetapi beberapa fakta-fakta yang diungkapkannya memiliki nilai
dokumentatif yang bisa dipakai sebagai sandaran atau bahan
bandingan (crossc/ieck). Walau waktu tanya-jawab telah dibatasi
ruang-lingkup materinya, berbagai keterangan yang terungkap
dapat pula menjadi wacana riset. I^da saat itu, wartawan
investigatif memiliki kesempatan untuk mencocokkan berbagai
fakta yang dinilai meragukan. Uiasan-ulasan ojf the record, yang
disampaikan pembicara, akan menambah rinciaii keterangan, dan
kerap menguatkan asumsi hipotetis.yang telah dirancang riset.

■ Dari kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah ini, riset investigatif
dapat menemukan keterangan dan data yang mendalam, di bidang
kajian tertentu. Beberapa subjek masalah, atau perluasan kajian
dari satu persoalan yang tengah dibahas, memberi keutuhan dan
perspektif lain dari riset liputan investigatif—dalam materi yang
sama. Untuk itu, kumpulan makalah yang disebarkan bisa menjadi
bahan riset. Bila perlu, keterangan lebih lanjut didapat dari
wawancara dengan penyaji-penyaji tertentu di luar waktu seminar
atau pertemuan ilmiah.

Pada perspektif umum, sumber berita konvensional dapat
menjadi agenda seting pemberitaan yang dapat dijadikan bahan bagi
peliputan investigatif, dengan kewaspadaan bahwa dari pencarian
berita melalui sistem beat yang telah terbina bisa memunculkan
wacana status quo, tidak terjebak dengan stereotipe.

Ketika berhadapan dengan subsisi informasi yang dipasok
public relations atau promosi personal dari seseorang, liputan
investigasi dapat memanfaatkannya sebagai bahan untuk latar
belakang yang teikait dengan topik yang tengah diinvestigasi—
tidak terjebak oleh tujuan promosi kelembagaan. Data latar bela
kang itu misalnya, meliputi bahan-bahan mengenai akurasi pro-
duk perusahaan, jumlah pegawai, wilayah pemasaran, program
pelayanan umum yang dilakukan, dan penemuan inovatif yang
menggemparkan masyarakat.

142 I JURNALISME INVESTIGASI



Namun, dari SQmber betila koovcnsional ini yaog mesli
dicalat iaiah pengguna.m calatan publik [pubJic record} yang
mesti diakses, Duiiia investigotive reporting di Amerika memiliki
ketetkaitan erat deng.in soaJ Fbedom of !nfomolion (FQI) yang
mcnfadi dasar para warlawan mengkases bcrbagai catatan publik di
berbagai kelembagnan pemeriDtahan ketika mcnialankan kcwajiban
mernberikan Informasj kepada masyarakat Scbab, lulis Strentz,
"jika warga ncgara harus djberi tahu dan jikd pemenntaii dianggap
bcnanggung jawab atas kepulusan yang dibual unluk melayani
publik, harus ada akses kepada inforniasi mengenai pembualan
keputusan oleh kantor-kanlor pemerinEahan". Di sinilah tugas
invascigatif dicurahkan dengan mcnxakan waktu, kecenderungan,
energi, dan samber daya kejurnalislikan untuk mengambil iulaan
dokamen yang di;ediakan oleh undang-undang federal, negara
bagian dan lokal bag! publik.

Akia Kcbebasan Infoimasi (FOIA, Freedom of Information
Act) disahkan oleh Kongres AS, pada masa Presiden Johnson
pada 1968. Skandsl Watergate memicu pengamandernenannya,
poda 1974, faso Presiden Fbrd, danberlaku mulai Februari 3975.
PengakscsaB dibaiasi pada habhal yang menyangkul ksamanan
nasional, kerahasiaan perusahaan swasta yang mclakukan bisnis
dengan pcmerioTah, scrJa meUndungi privasl warga negaia yang
teagah mcnjadi subjck Catalan pcmerlntali, f^a jumalis AS
biasanya mengakses berbagai Catalan publik dalam soal-aoalscperti
mengapa salu koniiak untuk mengaspal jalan desa dimenangkan
oJeh saiu pihak, mengapa seoraug guru bam ditambabkan daJam
bidang pendidikan fasraani dan bukannya musik. mengapa orang
tcrteotu diangkat untuk melengkapi masa keanggolaan dewan kota
sebelum babls masa jabataa.

Padasumberberitanon-konvcnsional,Strentzmeaggarobarkan
kotidakonvensional sebuah sumber berita melaJui upaya wartawan
untuk menyelrobangkao pelbegal pemberitaan kemapanan dengan
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bcrila-berita yaog bersifat rmil-siQlvs quo. Dengan mengambil per-
spektif dari sumber-sumbcr berita lidak^resmi, para watuwan
membuka peluaag kolorapok minorilas mendapalkan kcsempatan
yang Icbih luas untuk berpasHsipasi dl dalam pembuatoo betbagai
kepulusan yang memcngaruhi kchidupan mcroka. Ini irifirupakan
upaya mamperbaiki carasi sejarah )urnnlisine Amerika yang di-
kuasai kaum kulU puCib, kaum pria kelas mcncDgak yang Hng-
kungan hidup dan pcngalamannya nyaris lidak mendufcuDg sikap
mengakui, memahami, dan menafsirkan isu-isuras dan klas.

Kfiterkailan invesHgotive reporting dengan sumber berila non*
kocveusional terletak pada upaya mencmbus sumbei-sumbcr
informasi yangtidak biasa menjadi sumber bcrHa. dan meojelaskan
soal-soalyangbclum itsrielaskan lalar-bclakang, sebab-musababnya,
"Kntu saja, topik-lopiknya bdak hanya berkaiUn dengao soal-soal
kemiskinanaiau kelompok-kelompokminorHas yangtcrsingkir. Si/at
invesllgaliftertuju padapencarian sumber-sumberberitayang letkait
deogan soal-soal yang sengaja disembunyikan, aUu ditutup*tutupi,
□leh plbak'pikak tertcntu, kebmpokleroris contohnya. Mendatangi
persembunyiaa kclompok-kolompok Icroris, merupakan sebuah
sampel bagaimana investigasi menjadi kerja mcnembus sumber-
sumber yang berbahaya, onluk mengangkat laporan mengeoai
mengapa terorisme menjadi pillhao aksi mereka.

Pada konteks liputan tororisme, beban yang barus dihiodaii
waitawao investigstif bukan hanya senjata yang begHu mudah
diJedakkan. Tlap reporter raesti menjaga perannya agar lidak
tcrdistorsiolchefekunlukmelindungidanmernpromosikansumber-
sumber berita. Petan reporter, dalam hap pclipulan, umumnya
merabawakau liga peran, yakni, sebagai pengamat, peranlaia,
dan patlisipan, Kewajlban warlawan ialah memlnimumkan pcran^
parlisipan, scrta merabawakau peran peneogah guoa melayani
kepentingankhalayakherila, Dalam kailanteror jsrae, porsitunlutan
justru kerap tcrkondisikan kepada perumusan media berita iebagai
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parlisipan di ddam peristiwa lerecbut. Maka ituUh, wariawaD di
siai )ustru barus blsa menjaga integritas scbagai pelapor bcrlla.

Namuo, di lain pihak, watiawan pun mesll mewaspadai
pelatangan yang dipuiuskan pemermiah, dengan alasan cfek-e/ek
buruk terlenCu. Sebab; pelaiangan li'paian alau dikte pemerintah
betfenlangan dengan kepenimgan masyarakal unCuk mendapatkan
informasl mengenai pelbagai pcrisliwayangtcrjadi, "Liputan bcrita
atas lindakan (erotis dapal berfungsi scbagai kalup pengaman, yacg
mengurnngj lingkaC kekcrasaayang dilakukan, " nilai Slreniz.

Sumber Primer dan Sckunder

Di dalani pencarian dala unCuk menfadi bahan pemberitaanya,

wartawaninvestigalifakanmenclusurinyamclaluipelbagai sumber
fafcrmasj. Yang dimaksud sumber infoimasi warlawan biasanya
iaJah pelbagai pihak, lernpal. atau bahan yang menjadi ruiukao
wartawan dalara mengembangkan pemberitaan, yang meliputi
antara Iain: para peiugas (q^'c/o/sh para pembicaia, parlisipan dari
sebuah kefadian, pelbagai dokumen, pelbagai Catalan, rekaman
tape, majalab. film, dan bxiku,

Surnbef'sumber pemberitaan pers itu, menurut Mencher,
bisa dibagi ke dalara dua lipe, yakni [1) Suraber yang bersifal fisik
\ph'$icalsoaress], seperii pelbagai rekaman, dokumen, kertas kerja,
kliping koran; (2} Sumber yang bersifal fiumon (Auman sources),
seperti otorilas dan orang-orang yang terlibat dengan sebuah
kejadian. ffumon sources memiliki nilai kurang dapal diandaJkan
dibanding sumber fisJk, karena kemungkinan ada kepeniingan
uDtuk melindungi daa menyimpangkan amatan serla seriog
pula mcnyampaikan scsuatu yang mereka pikii dibutubkan oleb
warlawan [bukan materi yang terkait dengan subjek permasalahan
sehingga berkemungkinan unluk menghiJaDgkan data-data yang
amal penting bagi kcperluan invcsligatif]. Maka ilulah, dalam
mempergunakan sumber informasi yang bcrsifat Aumon, para
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warlawan mesli mendapatkan crang yang memiliki kualifikasi
untuk berbicaia—memiHki olofitas terhadap subjek permasaUhan.
scorang saksi mata, para petugas yarig lerkait, dan panisipan y.mg
berhubungan erat dengan lopik yang length ditelili."

Pada eisi lain, untuk mendapotkan rumusan hipoiesis, dan
mengcmbangkannya, pelipuUn investlgalif memerlukan berbagai
sumbei-sumber dokumentatif. Pelbagai klipingdau data lefercnsi
lain merupakao acuan xisel investigatif, yang juga biasa dipakai di
dalam peliputan regular. Namun, reporter invesligatif ketap mesti
melakukan pcnggaJian dokumen lebih jauh, luas, dan dalam logi.
la Udak dapat mengandalkao semata sumbet-sumber perpustakait
Uadisional. Berbagai catatan publik, yang bcrada di betbagai ruaag
administiad/ kclembagaan umum lain, kerap menycmbunyikan
data yang dopat mcnjadi kelerangan penting untuk sebuab kisah
invesligatif. Selain itu, observasi terhadap reaJitas, Icmpat-lempat
kejadian, sampai ke pertemuan konferensi pers maupun undangan
petugas Humas setempat, juga menjadi lahan untuk penggalian
data,

Bagi juinallsme Amerika, lempat-tempat penggalian data
biasanya tertuju ke lembaga-lerabaga seperti pengadilan, pemc-
lintab, rumah saklt, dan kemasyarakatan lainnya. Reporter inves
ligatif laogsung pergi ke pengadilan untuk mendapalkan rauaiari
mfonnasi ke Catalan indeks berbagai perkara. Mereka akan
mendapatkan petuojui dan keterangan rind di sekitai najna-nama
para tertudub, pembela, pcuggugat, atau nolulasi sidang yang lelah
berlangsung. Jlka mercka memasuki area kasus di rumah sakit, atau
kelembagaan publik lainnya, pencariau ditujukaji autaralaia pada
arsip kescluruhan staf yang bekeiia di sana, dari tingkatan pucuk
sampai deoiung service. Mercka juga raemanfaatkan kclcluasaan
pcncarian informasi yang diatur di dalam Freedom of Infonnallon

22 tvltlvln Menchcr, 1097, Se-vBcporiini filid Wrjuns, si;v*:jiili diaon, MaJiSOn,
W1; Bfown & Ucndimifk Publishers, him. 30e.
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Act, Akia Kebebnsan Informasi, kelika risct Tneauntut pencarian
dokuni#!n'dokumen darl institusi Federal Agencies, baik di sebuab
ncgara bagian maupun pusalnya di Washington. F^nggalian doku-
mpntatifuu menjadi alat pengcnibangan, pendtilaman, pecgecekan,
dan penguatan lapoian.

Bila dikJasifikasikan, pelbagai sumber informasi itu dopat di-
bagi mcniacU dua bagian; risct sumber-sumbcr informasi primer,
dan risct sumber-sumbor informasi sekunder. Sumber informasi
primer, menumi Nelson", ialah muatan informasi yang mem-
benCuk keselurulian isi pclaporan jurnalistik, Risel sumber*
sumber informasi sekunder mcnipakau pencarian kclengkapan
dan keakurasian mfonnasi alaii fakta. KeJua sumber informasi

ini saling melengkapi. KeEidakpnasan terhadap mualan riset dari
sumber primer disalurkan kc dalam pencarian data darJ riset
sumbcr-surnbet informasi sekunder.

Risct daii Sumber Primer

Riset ini bcrhubuiigan dengaa kegiamn pcnggallaB fakta dan pc*
mcriksaan akurasi. Kegiatan riset ini lercakup ke dalam upaya
yang bcrasal dari pelbagai pengalaman dan observasi pribadi serta
berbagaidata daitketeranganyang didspat datipara lenagasukarcla
{volunteer staf). Riset, melalui sumber primer, Juga melibalkan
kegiatan mempelafaii kertas-kcrtas ketja pribadi, korespondensi
seseorang, pelbagai cataEan di buku hariaa. Beberapa dari material
semacam ini tersediu di arsip perpustakaan atau kurator koleksl-
koleksi spesial. Kareaa memiliki keterdekatan yang amat erat dan
langsung dcngan sumber, maka riset ini digolongkac sebagai jcnis
risct yang direkcmendasikan Berbeda dengan risct sekunder yang
melibalkan pckcr)aan mencari data dari sumber-surnber yang tclah
dipublikasikan sebelumnya.

2 3 XcJswn, op cH. him 12?•18r,
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Pengalaman Pribadi. Riset melalui pengalaman pribadi ini terkait
dengan pencatatan segala rincian yang dialami ke atas kertas.
"Lakukan operasi otak kalau perlu" seru Nelson, "libatkan diri
Anda dalam pekerjaan-pekerjaan di penjara atau rumah sakit
jiwa, bersiaplah menjadi wasit untuk pertandingan baseball Liga
Kecil, melompatlah ke atas kapal antarbenua dan berlayarlah ke
Asia tanpa dana." la memaparkan bagaimana pentingnya peristiwa
dialami. dan dilaporkan kembali, karena riset terbaik yang pernah
ada umumnya muncul melalui pengalaman-pengalaman pribadi.

Misalnya, mencatat kembali pengalaman ketika bekerja di
sebuah tempat atau lembaga, yang kasusnya mirip dengan topik
yang hendak diselidiki. Mengingat kembali sebuah peristiwa, yang
di masa lalu, dialami langsung, dan mencatat kembali pelbagai
kejadiannya. Bisa juga, dengan sengaja mencoba mengalami
langsung, seperti, mendatangi lokasi dan bertemu orang-orang
di instansi yang tengah diobservasi, lalu mengikuti prosedur
yang diminta oleh para oknum yang biasa dilakukan di sana. Bila
diperlukan, mencoba mencatat segala rincian sikap, perilaku, dan
pemikiran, yang terungkap dari orang-orang yang tengah diriset.

Semua Itu ditujukan untuk mendapatkan informasi langsung
dari fangan pertama. Upaya mendeteksi subjek investigatif sampai
ke tingkatan "merasakan. mencicipi, mendengar, melihat, bahkan
membaui mereka".

Riset menemukan pengalaman pribadi ini tidak mesti selalu
berdimensi spektakuler, mencari pijakan peristiwa yang bersifat
menghebohkan, dramatis, atau tidak biasa terjadi. Pelbagai
keterangan atau data justru bisa juga muncul melalui tangkapan
amatan terhadap hal-halyang bersifat keseharian, seperti, di sebuah
perjalanan, pesta, perjamuan, pertemuan biasa, atau percakapan
sambil lalu, komentar-komentai spontan, cetusan perasaan yang

langsung diungkapkan. Semua itu, bila dicermati dengan baik,
akan dapat menjadi temuan penting.
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Unluk pcncarian pengnlamao yang hendak ditemukan,
berbagai cara bisa ditempuh. Jika materi data manyaDgkul pc-
kerj'aan di sebuali resloran, wartawan investigatif mesli siap
monanggalkan pakaian formal dan langsuDg mengebp meja'meja
yang penuh dengan rtsmah'tcrnah dao minyak dan koloran di meja
yang ditinggalkan pclanggan. Lalu, mcndatangi pengunjung baiu
dan mencatac pesanan makanan dan niinuman, dengan "celemek"
di pinggangatau sampitan kain di atas pundak Jika arah investigasi
Icfokus kepada pckerjaan kanloran, wartawan invcstigaJlf perlu
mencari rekanan pekerja kanloran dan merniota waklu mereka
untuk dikunlil sclama beberapa waktu.

Pelbagai kcgiatau ial, pada lingkat kebuiuhan tcrlealu,
men)adi penling untuk menjnring keuluhan kelengkapan rise!;
sclain dari pekerjaan meocaii keterangan kepada pibak-pihakyang
berwenang, dan merekam jawaban-jawaban mereka.

Observasl. Kegialan risct melalui observasf ini terkait deagan
pekerjaan mcmabami prosedur, rincian proses, gamboiaa yang
lerjadi, serta detil-deiil kejadian yang berlangsung. Hal ini bisa
berarli memanfaatkan day a amatan diri lerhadap pelbagai objek
yang terkait dengan nllai investigatif yaog tengah ditelusuii. Rasa
percaya diri memegang pcranan penting di sini. Menandaskan.
pada diri sendiri, apa yang teagah diamati merupakan keterangan
yang berhaiga untuk* diketahui publik—yang mungkin sudah
sering melibat kejadiannya,

Untuk ilu, diperlukaa upaya untuk memfokuskan amatan
pada objek-objek yang meniang tengah diselidiki. Keuka melibat
bentuk rurnah, darl seorang pejabal yang diduga korup, wartawan
investigatif mesli bisa mcngonCrol, dan menjaga jarak, dengan segala
rincian objckyaug ditemuinya saai itu. la tidak boleh terjebak dengan
kesederhanaan yang sengaja dirancang si pejabat—untuk menutupi
kekayaannya, dengan tetap menernpali rumah lamanya, semenlara
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di berbagai terapat lain ia memiliki bangunan mewah tempat tinggal
yang tak mungkin dimiliki pejabat bergaji biasa-biasa saja.

Wartawan investigatif tidak boleh terjebak dengan rumusan

umum yang biasa didengarnya di masyarakat mengenai, misalnya,
perkataan yang begitu lembut dari mulut seseorang mencerminkan
sikap dan perilaku dari pribadi yang sederhana, tidak pernah
berani memalsukan tanda tangan bernilai puluhan juta rupiah di
selembar cek, apalagi memeras pengusaha yang ikut tender proyek
yang diselenggarakan departemennya.

Selain itu, wartawan investigatif juga harus dapat melepas

stereotip kebiasan jurnalis dalam melaporkan amatan-amatannya
di peristiwa-peristiwa reguler, semacam konferensi pers. Observasi
investigatif memerlukan daya amatan lebih kritis, luas, namun
tetap tajam dalam mempelajari rincian objek liputan yang ada di
badapannya. lamesti memperhatikan dan menatap segala sesuatunya
secaxa fresh, dari sudut pandang amatannya, tidak mengacu pada
apa yang telah (atau biasa) ditulis orang sebelumnya. Observasi
wartawan investigatif mesti bersifat langsung dan orisinal.

Langsung: amatannya memerikan segala objek liputan yang
langsung ditemukan daya investigatifnya. Ia tidak memakai ke-
rangka amatan berdasar teori, pikiran, pendapat, atau kebiasaan,
dari orang-orang sebelumnya. Ia menemukan langsung apa yang
hendak dicarinya. Orisinal: amatannya mencapai keaslian laporan
pandangan mata dari objek investigatifnya, yang berbeda, tidak
klise, tidak rutin, dilaporkan orang. Amatan orisinal membuktikan
investigasinya telah mencapai keperluan dari hal-hal yang dibu-
tuhkan publik terhadap materi penipuan atau kejahatan di dalam
kasusnya itu sendiri.

Ketika anggota parlemen berkumpul, merundingkan pelang-
garan pemerintah di dalam kasus tertentu, wartawan investigatif
menemukan adanya kejanggalan dari seorang peserta pertemuan.
Ia tidak mendapatkan salinan catatan pejabat pemerintah, yang
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bendak diserang, darianggota parlemenyang barapi-api menudmg.
la menangkap emosi yang berlcbihan, Wartawan investjgatif
langsung meacaiat kejanggalan lersebut, dan menclusuri

keUdaklengkapao data yang disebut-sebul akan meajadi bukli
poUtis, la mcndapaikan onsinaiitas amatanoya. deogan laporao

keianggaJao yaog ditemuinya. Sementara, rekan*rckdn reporter

lainnya sibuk mcncatai segala oinongan yang tumpab ruah di

perlemuan tersebul. Wartawan invcstigatif pulang ke kantor, dan
mencatat kejanggalan ilu, dan mengontnk berbagai pihak yang
terkaitdengan data lersehut Lalu, mendiskusikannya dcngan editor
yang membidangl pemberitaan yong terkail, dan mengusulkan

(indak invesligatlf di dalam agenda penibcrilaan medianya.

Benlukan obseK-asi investigatif lidak hanya meJiputi ruang*

ruaiig kegiatan pertemuun seperti itu, Melakukan peninjauan ke

berbagai Uboratonuin )uga dapat meajadi area peacarian data.

Berbog-ai Icmbaga kerap memiliki depaitemen yang berlugas
menjadi laboratorium darl kelembagaan tersebul, Mereka menye-

diakan informasJ yang bersifat mendaJam, menyeloruh, leoritik.

dan berbagai kctcrangan lainnya. Mereka biasairya rnembuka
diri untuk melayani kepenlingao publik dalam haJ informasi

mengenal kelembagaan mereka. Lembaga itu dapat berupa sebuah

laboralotium penebtian nilllk pemerintah, reaktor nukJir. pusat

hortikultura. stasiun aatelit bum:, pembangkit listrik bcrtcknologi
baru, atau pusat rchabiiitasi terlentu.

Rjset investignsi kcrap Tnemcrlukan data*data yaog dimilild
lembaga laboratorium inJ Berbagai data dan kelerangan bisa
didapat melalui selebaran atau brosiir*bro5ui, proposal, yang

dJteibitkan. Untuk pendalaman, wawancara pun bisa dilakukan

dengan orang-orang yang bekcrja di sana. Yang harus diperbatikari,
peccarian data invesligatlf bukan menelan menlah*mentah segala

data, angka-angka, dan kelerangan yang disampaikan selebaran/

brosur, akan tetapi lebih tertuju untuk mengungkapkan lebib lanjut
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makna dan kegunaannya di dalam topik investigatif yang hendak
dilaporkan. Wartawan investigatif, misalnya, harus mengobservasi
nilai penelitian dari paparan temuan teknologi, membuat perspektif
tertentu terhadap rangkaian data yang telah dirancang.

Para Tenaga Sukarela. Para volunteer staff ini ialah orang-orang
yang dengan kemauan sendiri, ataupun dibayar, bersedia membantu
memberikan (menyediakan) informasi yang dibutuhkan wartawan
investigatif. Biasanya, menyangkut para petugas, atau klerk, dari
institusi atau lembaga, seperti rumah sakit, departemen pemerintah,
perusahaan, bahkan bank komersial. Dalam kasus pembocoran
rekening Andi Ghalib, misalnya, ketika menjabat Jaksa Agung di
pemerintahan Habibie, awal keterangan didapat dari seseorang

(yang bukan wartawan) yang ditugasi untuk mendapatkan fakta
akan rekening tersebut.

Staf kehumasan umumnyabertugas sebagai penyedia informasi

para wartawan. Meski, bagi wartawan investigatif, informasi yang
diberikan para petugas kehumasan kerap mesti diperiksa lagi.
Namun, dalam kondisi tertentu, jika diperlukan, para petugas ini

bisa dimanfaatkan, dalam arti, melobi mereka agar memberikan
beberapa data, latar belakang, salinan dokumen tertentu, yang
terkait dengan press release yang mereka sampaikan sebelumnya.

Dalam hal ini, wartawan investigatif memang mesti melihat
kepentingan dari iayanan para petugas Humas. Penolakan mereka,
untuk membantu mencarikan informasi atau menghubungkan

wartawan dengan atasan mereka, terkait dengan kebijakan lembaga
yang mereka emban. Begitu pun, pada petugas humas yang bersedia
melayani pers. Kendati demikian, wartawan investigatif mesti bisa
menjalin hubungan baik dengan mereka. Penerbitan buletin atau
majalah internal, yang mereka kelola pun memiliki nilai informasi,
pada tingkat kebutuhan riset investigatif tertentu.

Pada level pemerintahan (daerah dan pusat), mereka biasanya
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memillki deparlcmcn khusus yang menyediakan informasi publik,
MelaJui para vo/oflfeer wartawan invosligatlfsering dapat
ineoghemat waVtu dan lenaga di dalam mcodapatkan data*dat8.
dan tak perlu lagi berurusan dengan birokrasi yang rumil kalika
harus meDghubuagi olorilas pejabaJ yang leblb linggi. Selaln
efisicn, efekLivitas pcncanan data puo menjadi terkonlrol dan
(erarah, daJam raenemukaa fakla dokumenJaLif yang dimaksud,

Pibak'pihak unK-ersilas pun dapat meu/adi sarana k&ntak
risel invcstigasi. Pelbagai profesor dan para pakar raesli disusun di
dalam daflar, unluk membenkan penjelaaan atau ketcraogan atau
peiTiahaman di dalam masalah-masalnh tcrtenlu, Profesor anu, mi-
salnya, mcrupakan konlak personal untuk raasaJah kebudayaan,
Dokter Zhivago, misalnya lagi, untuk urusan latakoTa.Dan, berbagai
pakar lainnya yang siap memberikaa penielasan'pcofelasan ler*
tenlu. UniversHas.universiia tertentu (seperti, Penosyivania Stale
University), secara teratur, bahkan menerbitkan lembaran Press

Contacts, untuk menginformasikan dosen-dosec mereka yaDg bisa
dibubungt untuk beragam sub)ek.

Risct Sumber Sekuoder

Data dari riset sumber sckunder, secara teoretis, raerupakaa ma*
terial yang sudah dipublikasikan sebelomnya, atau sudah dibaca
sebolumnya oleh masyarakal. HaJ ini mcnyebabkan niJai infoimasi
yang didapat menjadi mcmilikl nilai kurang bila dibandingkan
dengan ioformasi yang dlperoleh dan taogan perCama riset sumber
primer.

Materi sumber sekunder mcmpuayai kaocungaa InTormasi
yang telah disarJng melalui filter oiaoglaio, apakaii iiusaog pcnuUs
ailikel yang bersangkutan, editor, peoata letak, procfieader, atau
barangkflJi orang yang berurusaD dengan pelbagai peringkasan
materi, Dengan kaulajn, mlai mformasinya lalah hasil rcproduksi,
tidak orisiaai, dari karyn aslinya. Nilai dokumentati/nya mcngan-
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dung kemungkinan telah dipoles sedemikian rupa, bebas dari
kesalahan. Walau pun, lebih mudah diperoleh. orang-orang yang
pernah membacanya bagaimanapun telah mendahului wartawan
investigatif dari sumber sesungguhnya. Mereka berkemungkinan
telah membuat sejumlah keputusan, dari garapan sumber asli, yang
barangkali berbeda dengan keputusan si wartawan investigatif
ketika mendapat bahan yang sama.

Meskipun dinilai tak sebanding dengan sumber primer, ma-
terinya tetap layak diperhitungkan.

Semakin dekat sumber sekunder dengan sumber primer, semakin
balk. Contohnya, Anda lebih baik mengambil data statistik
dari Abstraksi Statistik Nasional yang dikeluarkan Badan Pusat
Statistik daripada mengambilnya dari buku yang mendasarkan
statistiknya pada sumber yang sama. Kendati demikian. dibanding
mendapatkannya dari sebuah artikel di majalah, Anda lebih baik
mengutip data yang sama dari buku tersebut. Demikian pula, Anda
lebih baik mengambil datanya dari artikel majalah, dibanding
data yang sama dari artikel ringkasan majalah. Dan jauh lebih
baik mengambil data dari artikel ringkasan majalah ketimbang
mendapatkan data serupa dari press release atau news story yang
didasarkan pada data bersumber pada artikel ringkasan majalah.'*

Bentukan riset sumber-sumber informasi sekunder ialah kamus,
ensiklopedi, atlas, almanak, yang terdapat di rumah atau di mana-
pun, juga meliputi sejumlah catatan yang diperlukan dari buku-
buku teks atau jurnal, atau dari majalah dan koran. Akan tetapi,
kebanyakan riset sumber sekunder dilakukan di perpustakaan,
memanfaatkan pelbagai teks yang ada di perpustakaan.

Berikut ini adalah sumber-sumber sekunder yang bisa
dimanfaatkan.

Perpustakaan
Sebuah perpustakaanyangbaikumumnyamemilikiduadepartemen

24 Nelson, op.cil., him.160.
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utajna: the cail department (bagian kuujungan) dan the reference
department (dopaileraen rcferecsi]. Bagian kunjungan terdiri dari
desk sirkulasi, lermasuk di dalamnys buku^buku dan jurnal yang
diterbilknD secara penodik, lersusun daJam karCu-kanu indcks
yang mencanJumkan daftar buku yang lerscdia. Melalui ausunan
mdeks, yang dibaat di sebuah perpuslakaan, akan meiliudahkan
moncari informasi yang dibuluhkan. Selain Ifu, menialin bubungan
personal dengan pelugas-pctugas perpusiakaan, untuk bisa
mendapalkao informasi yang dibutuhkan kalaupun tidak tersedia
di perpQslakaan leisebul. Depariemen RefereDsi adalah risel
yang betlangsung berdas.irkan daftar luiisan dan kompUasi yang
lak terhitung banyaknya, yang lelab diorganisir secara sistematis
subjck-subjek daJanya.

Sural Kabar

Surat kabar mcnyediakan ioformasi cukup memadai untuk keper-
luon risel investlgasi. Informasi surat kabar cukup layak dijadikan
sumbcr data oieniik, tetlepas dari ketidaksempumaanuya—kaicna
menganduag kesalahan informasi. Riset investigalif biasanya
mempeila jadipelbagai pcmberitandari reportaseyangob jeklif, dan
penulisan editorial yang mcDgandungopiai. sampai lampilan foto
/gainbar bescria keterangan teksnya—dengan benipaya mcngeaall
filosofi suial kabar yang bersangkutan.

Ada liga sislematika perburuan informasi yang bfsa diman-
faatkan untuk sumber risel suial kabar:

•  Melalui sistem kartu indeks perpustakaan umuifi atau
perpustakaan universiios di bagian kunjungan. Rida umum-
nya, peristhva-perisliwa penllag. sengafa disusun dalam
bcniuk kliping.

Melalui sistem indeks yang diterbitkan oleh sindikas'i
sural kabar atau perusahaan tertentu yang mcrgkhususkan
bisnis mercka pada pengolaban in/ormnsi surat kabar. Dala-
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data tentang ini bisa diperoleh di departemen referensi
perpustakaan walaupun mungkin tidak tersedia secara
langsung. Misalnya saja, Microfilming Corporation of
America mempublikasikan Viewpoint, majalah bulanan
berisikan kolom-kolom yang disusun dalam indeks. Ditulis
oleh 100 penulis sehingga mereka berani mempromosikan
diri sebagai "media informasi dengan tingkat keseimbangan
ideologis paling tinggi." Di Indonesia, Anda dapat
memanfaatkan jasa perusahaan berbasis informasi seperti
Dataconsuk atau CDC untuk memperoleh materi yang Anda
perlukan.

Melalui pemanfaatan perpustakaan yang dimiliki oleh
surat kabar itu sendiri. Surat kabar yang baik dan cukup
representatif umumnya memiliki departemen khusus yang
menangani pengarsipan akumulasi terbitan mereka, yang
bisa dimanfaatkan oleh umum. Pusat Data Kompas misalnya,
menyediakan fasilitas semacam ini.

Majalah

Yang terhitung paling bermanfaat sebagai sumber riset adalah
majalah-majalah yang dispesialisasikan untuk khalayak khusus.

■ Majdah semacam itu menyajikan materi-materi yang tidak
disediakan untuk khalayak umum, dan memuat data yang cukup
lengkap, karena ditampilkan memang untuk mereka yang berminat.

. Majalah khusus peternakan, perkebunan, pelayaran, otomotif, dan
Iain-lain termasuk dalam kategori ini. Kendati demikian, sebagai

• sumber informasi, majalah umum pun bisa dimanfaatkan. Berbagai
pelaporan informasi majalah umum kerap memberikan dimensi
informasi, dan berguna untuk mempertajam penganalisisan
laporan investigatif.
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Buku ' .

Cakupan muatan materi buku raembcrikan ketecgkapan,
pemaharDflD. baik sccata t^orilik maupun paradigmaCia, teihadap ̂
masaJah yang tcDgah dJinvestigasi. Maka Uuiah, peccaiian data
inclalui buku tarkait dengan kredibilitas nama pcnulisnya, pe-"
nerbilnya, dan tahuD-tahun "revisi" penerblJannya. Juga meme- -
liksa kelcrangan saparti data>data slatislik yang dikutip, apakah-
berasal dari abstraksl dala terbaru.

Beberapa bukg rcfereDsi yang biasanya membantu riset
invesligaiif, ialah;

•  Kamus. Secaia leknis dibedakan atas tiga kategori» kamus

yangdipecsingkat, kamusorisiail daakamusuntuk konsumsi

sckolahao. Kamus yang dfpcrsingkal umumnya meoginduk
pada kamus besaryang lidak dipersingkat, terdiri tidak lebib
dari 2 volume. Induknya, kamus yang tidak dipersingkat^
bisa terdiri daribelasan )iUd, yang memiJikikdeogkapan dan
keluasan data. Contohnya, kamus bahasa Inggris» Wfbsfcr'a
New Internallonal Dictionary o/tAc English Language, edisi
kedua, keluaran-tabuD 1930-an, yang terdiri dari 12 jilid
—dioilai istimewa karcna membedakan penggunaan kata
sesuai dengan konteks kalimat yang iepal, Kategori keliga
tidak bisa dJbarapkan banyak member! informasi, koiena \

sesuai dengan namanya, dikhususkan unluk konsumsi

anak sekolab yang membutuhkan pelunjuk cepat» ringeo
dan mudah. Kamus jenis ini beriri tidak lebih daii 16D ribu
kata saja. SelaiQ kamus bahasa, riset investigatlf pun bisa
merujuk ke kamus bidang keilmuan. profesi, dno lainnya.

•  Ensiklopedi. Sebuab ensiklopedi layak dijadlkaa suraber

risel pertama sebelum memulal riset yang lebib mcndalam.
Ensiklopedi paling lidnk rnemberi informasf latar dan

menuojukkan atah kedaJamaa pengetahunn tcntaog sebuab
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subjek. Pilihiah ensiklopedi berbobot karena informasinya
bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Jangan le-
watkan edisi suplemen yang berisikan perkembangan-
perkembangan terbaru menyangkut subjek-subjek tertentu.
Dari sekian banyak ensiklopedi, pilih terbitan dengan tahun
penerbitan terbaru. Sama halnya dengan kamus, ensiklopedi
pun bisa terspesialisasi dalam subjek-subjek khusus, seperti
"Encyclopaedia of Jazz, Encyclopaedia of Psychology dan
Encyclopaedia of Associations".

Biografi. Melalui dokumentasi hidup seseorang yang telah
dibukukan, arah investigasi akan mendapatkan pola deskripsi
umum dari sosok yang tengah diselidiki. Walaupun, sebuah
biografi atau otobiografi memiliki bias keterangan peristiwa
—melalui rekayasa ingatan yang menghindari keburukan
atau cacat tertentu dalam sekian sekuen kehidupan yang
dialami seseorang. Selain biografi dan otobiografi khusus,
informasi tentang latar belakang kepribadian dan data-data
umum figur tertentu bisa dicari lewat buku-buku seperti
Who's Who, 100 Tokoh Paling Berpengaruh di Indonesia
periods anu, atau 26 Pendiri NU, misalnya.
Tests dan Disertasi. Garapan materi tesis dan disertasi kerap
memberikan keterangan rinci mengenai suatu fenomena
peristiwa yang hendak diketahui. Wartawan investigatif
tentu bukan hendak mempelajari kajian teoritik dan
wacana keilmuan akan tetapi pelbagai penjelasannya kerap
memungkinkan riset investigasi menemukan benang merah
hipotetif dari objek investigatif.
Untuk keperluan ini Anda bisa memanfaatkan perpustakaan
kampus. Kendati demikian bersiap-siaplah menjalankan
aktivitas yang cukup melelahkan dan membosankan karena
tidak banyak doktor dan profesor yang mampu menulis
disertasinya dengan penulisan yang menarik dan mudah
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dicerna a warn. Apa yang disajikan pun umumnya terfepaa
dari bobocnya, masih berupa matcri kasar, namun lemuan-
temuaonya memiJiki kcoleaCikao dan objektivitas pcnclitian
yangsudah leruji kelayakannya.

•  Sumbcr«&umb«r lain. Buku'buku mcmuat dafa STaiistik

nasional, almanak, bufcu rekor dunia, dircklori khusus,

koleksi'koleksi istimewa; semua blsa dimanfaatkan sebagai
sumber risec sekunder. Salu-salunya cara untuk meng*
aprcsiasi keseluruhan sumbcr ini adalah dengan duduk.
nicmikirkaD dan memiiih sumber yang paling meniaojikan
risfit invcstigasi yang rengah dilakukan Lalu, pcrhatikan

apa yang diUiwarkaD oleh sumber-sumber lersebut serla

bagaimana informasinya diorganisaslkan.

Demikian rangkaian sumbcT-sumbcr infonnasi sekunder yang bisa
dJtdusun warlawan invescigatif. Dalam gambaran yang sederhana,
minimal kcgiatan risel invesiigalif itu mencakup kegiatan sebagai
berikul: •

• Menelusuri informasit misalnya, melalui rincian keterangan
enalklopadi dicoba didapat gambaran pcrmasaUban umumnya.
Hal ini menyangkut upaya pelacakan lerbadap pelbagai sujnber
infonnasi► scpcrU buhi-buku.

• Mempertimbangkaa berbagai iudeks: misalnya, uniukbeberapa
da(a yang dipublikasikan malalui suial kabar, mafalah. buku-
buku dan jenis publikasi lairmya. dan mcncatalnya.

• MempeJajarl seliap item arliksl atau buku yang dipilib, dan
berkonsenlrasi dengan sumber yang dinilni paliog bcnnanfaat,
serta mencataC keseluruhan fakta dao opioi yang dibulubkan
dan mengumpulkannya sampaJ ke lingkal malen anekdot.

• Meningkaikan iniensitas arab riset melalui kegiatan wawancara
dengan satu*duaotang pcjabat bcrv^enang atau mcmiliki otorltas
yangfckcvan dengao subjek.
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Internet

Menurut sebuah survei, yang disponsori agen public relation
Burson-Marsteller, diberitakan, bahwa Internet telah menjadi

tumpuan pencarian para jurnalis untuk mencari bahan riset.

Lebih dari sepertiga reporter yang disurvei mengatakan bahwa
Internet merupakan tempat pertama untuk mencari data, hanya
seperempat yang mengatakan bahwa mereka akan ke perpustakaan
lebih dulu.

Studi ini juga menunjukkan bahwa para reporter tersebut ba-
nyak menghabiskan waktu bekerja secara online. Empat puluh persen
responden mengatakan bahwa mereka menggunakan Internet sekitar
4 sampai 10 jam per minggu untuk penelitian dan mengecek berita.
Sedangkan 40% lainnya, online 11 jam atau lebih per minggu.

Kebenaran informasi yang didapat dari Internet terayata
sangat penting bagi seorang wartawan. Lebih dari separuh res
ponden. 57%. mengatakan bahwa Internet merupakan sebuah
sumber yang bisa dipercaya.

Namun Internet tidak hanya digunakan untuk penelitian. Empat
puluh enam persen responden melakukan wawancara melalui e-mail,
dan 31% sudah pernah melakukan konferensi pars secara online. Para
wartawan itu mengatakan bahwa Internet bisa diandalkan karena
jaminan keamanan serta banyaknya informasi yang tersedia.

Laporan IMT Strategies didasarkan pada wawancara dengan
responden dari ... 26 media. Burson-Marsteller melakukan survei
terhadap 232 wartawan melalui e-mail."

Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi, yang men-
dorong evolusi jurnalisme, melalui jaringan transglobal perhubungan
komputer. Inovasinya, nilai Brian McNair^®, yang mengombinasikan
kapabilitas keluasan dan procesing data komputer modem dengan
kekuatan distribusi satelit yang mengglobal, telah membangun
kegiatan jurnalisme jadi benar-benar komunikatif di komunitas

25 l^Jmpas CyberMedia. "Internet, Sumber Berita Utama Bagi Wartawan", K^mis,
21 Desember 2000, 10:39 WIB.

26 Brian McNair, 1998. The Sociology of iournalism, London: Edward Arnold,
him, 137-138.
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kemasyarakatan yangbersifatuefjvor^edsocieties. Semenjak Microsoft
Company's mengembangkan bisnis jurnalisme on-line, melalui

CityScope pada Januari 1995—sebuah publikasi elektronik yang
memuat neivs, reviews and listings—perkembangannya kemudian,

pada 1997, telah mengontruksi lebih dari 700 surat kabar online di
United State (AS), dan United Kingdom (Inggris Raya) serta Eropa
Barat, untuk masuk ke dalam perhubungan Internet di tiap waktu.

Implikasinya tertuju pula kepada dunia jurnalisme inves-
tigatif.

Penggunaan komputer di ruang keredaksian media telah
memberikan kemudahan riset investigative reporting. Ketika riset
investigatif hendak mempergunakan penelitian survei, misalnya,
kegiatan jurnalisme menjadi efisien dan efektif: Cukup dengan
mengirimkan dua atau tida orang reporter ke lapangan untuk me-
wawancarai orang-orang yang lewat di jalanan. Hasil survei pun
menjanjikan akurasi yang lebih tinggi. Pelaksanaan polling opini
publik dapat dilakukan melalui pengiriman surat-surat pos, yang
secara sistematis, telah dikodifikasi. Hal ini kemudian memudahkan

meja redaksi dalam menarik sampel masyarakat, yakni dengan
mengukur angka-angka statisitik yang menonjol, ketika mensurvei
opini mereka. Bahkan, untuk keperluan pengecekan respons
pembaca terhadap isi media dengan kiriman suplemen kartu pos
bertuliskan "apa yang Anda pikirkan tentang kami"."

Ketika jurnalisme investigatif memakai bantuan teknologi
komputer dengan sisipan perangkat modem dan pelbagai program
software, telah mengerangka bangunan teknologi yang terdiri dari
empat peralatan utama, yakni, Pertama, Internet dengan tampilan
e-mail, world wide web, FTP, newsgroup and listservs-, kedua,
pelayanan informasi komersial; ketiga, spreedsheets] dan keempat,
database. Kesemuanya memiliki keterkaitan yang tinggi dengan
kerja investigatif wartawan, dan memberi implikasi pada tingkat

27 Herbert Strentz. op.cit., him.151.
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profesionalisme dan produk dari jurnalisme investigatif. Komputer
menjadi keyword bagi jurnalisme, dalam arti assisted: membantu,
bukan segalanya. "Komputer membantu peiiputan bukan, di dalam
dirinya, membuat pelaporan terbaik," jelas Neil Reisner, spesialis
ahli bantuan-komputer untuk liputan di Miami Herald, pada 1997.
"la menjawab kita akan pertanyaan panting, bagaimana kita dapat
menulis kisah terbaik.""

Melalui Internet, jaringan komputer telah memudahkan antar-
orang saling berkomunikasi—semenjak Advanced Research Projects
Agency Net (ARPANET) membuka jaringan komputer di University
of California, pada 1969, dan mengembangkan lebih dari 16 juta
perhubungan komputer, pada 1997. Dan menjadi permasalahan,
ketika 1990-an, World Wide Web telah menjadi raksasa akses pel-
bagai komputer di dalam Internet, dan informasi yang mereka
berikan menjadi sebentuk kerja spesialis pengetahuan. Dan
perangkat software-nya telah membuat keintiman perhubungan
antarpenggunanya.

Dari sebuah web sites, misalnya, didapat kemudahan untuk
mendapatkan lima sumber informasi, yakni institusi akademis, pe-
merintahan, asosiasi dan organisasi non-profit, pelbagai perusahan
komersial, dan pelbagai individu. Bagi jurnalisme, hal itu berarti
kemudahan untuk mendapatkan independenitas pemikiran para
ahli (institusi akademis), fakta-fakta para pekerja (pemeiintahan),
informasi alternatif dari sumber-sumber kredibel seperti kelompok
Greenpeace (organisasi dan asosiasi), dan referen-referen mengenai
perusahaan (perusahaan komersial). Dalam kaitan perhubungan
informasi yang bersifat individual, setiap wartawan menjadi dapat
berhubungan langsung dengan perkumpulan asosiasi kewartawanan,
guna mengembangan wacana keprofesionalan kerjanya.

f^ra wartawan, melalui halaman-halaman the Web, dapat

28 Carole Fleming, "Journalism and New Technology", dalam Hugo De Burgh
(ed.), op.dt., him. 178.
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mempergunakajmya unluk mengecek fakta-fakta dac gambaran
perisUwa secaia ccpat, unlukmendapalkanlalarbelakang informasi
sebuah kisah yang teogah berlangsuog, unluk nteugonlak para ahjj,
umukiBarnpcrbandingkan pelbagai pandangan yang meinbawakan
kepentingan.kopemingan pclbagai kelompok. Komputer menjadi
alaC memuJ.ii konlak-kunJnk wartawan, secara luas, dengan
polbagai plhakyang relevan. The WOrld IVtde IVeb, lerlebih penling
lagi, lelah memberikan wartawan untuk nsengakses informasi dan
pelbagaj orang secara lintas batas bkasi gpografis.'

Dan alarnal »vww.netwoiksolvUons.coir\/cgi-hfn/whois/i\h uis,
mis.ilnya, didapac rfarobose yang mcrsgisfer sebuah lokasi data
dan memberikan nama-nama, alarnal-alajnal dan nonor-nomor
tclcpon, yang menolong evabasi scgala informasi, Hal ini amat
berguna bagi pcngecekan berbagai sumber dan nilai informasi.
Melalui ^vivw.geociUes.comfCapito}HiII/lohl/y/437n/index.bt!vL pa
ra jurnalis investigatif bisa mcndapatkan informasi pelbagai vva-
cana iurnalUme iovcstigatlf. yang dikclola fumaJis InvesLigatif
British Danny Rosenbaum, Alamat mww.usus.org ialah situs
tompal wartawan investlgatif mendapaikan deskripsi sejahal
dan perkembdngaQ Internet, dao mengulas berbagai leknik tisel.
Www.facsnetorg ialah situs buatan by journaJist for /oumc/jsr,
yang membantu kontak-kontak onJme dengan berbagai sumber,
meinberi pclbagai advis soal Internet resources, dan memcrikan

pelbai isu yang tengah hangat dibicarakan, serta mcmberi petunjuk
bagaimana niembuat kisah beritayang tengah dikerfakan.

Untukpencarianbabanyangbersifatrisetilmiahyangdihasilkan
oleh berbagai kelembagaan risct pun bisa didapat. John V. Pavlik.^'
dalam OnlineJournolism Rev3'eM'(0JRJ, memerikan pelbagai alamat
database Jaboraiorium-laboratorium riset, untuk bidang'bidang
Indualri, universltris (non-profit), dan pusat-pusat media, yakni:

20 John V Pavlik, OJR Conlributor. "Rosgiifch Labs Database", USCANNENBURG,
ONUNEJOUBNMISM PEVIEIV (OfRj, Research, Poste6 December U1,2000.
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Industry Based
AT4T Ubs (New Jersey) .

hup //www.reseaccJi au.com/ .}

IBM Almaden research center

(San Jose, C^lirornla)
hiip:'/w'ww Klmaden.ibm.eom/dImeden/

IBM Watson Research Center (Yoiltown, New York)

hup //www.ivatson.lbm com/

Xerox Palo AHo Research Center (PARC)

[?i]o Alto, CA) hUp7/www.parc.xerox.com/
« *

Sun MicroayStcms Labs (Palo AUo, CA)
hrtp://wwvv.siJn.com/research/Kokia ResearchCenters (Finland)
hup7/www.nokia com/iQbrie£/units/nfc.html

Intel Aichicectiire Lab (Portland, OR)

Utp7/ww%vintel.com/lal/

Mixed Reality Systems Laboratory Inc. Japan)
http7/www.mr»6ystem.co.jp/5n'lRXJ.8hlinl

Lucent's WaveLan (New Jersey)

hup7/www.wevelan.cora/

Hewlett-Packard Labs (Bristol, United Kingdom)

htl|)7/www,hpLhp.cora/

Bluetooth

hUp7Av%v%v.bliJctooth com/

iMove (Portland, OR)

http;'/ww'w.lmoveiQc.com/

Microsoft Research Labs (Microsoft has many research labs. Including
Redmond, WA

and others around th^ world)

linp:/Avww.rest'arch.micro8oU t-o<t7
Digisctots (OakJand, CA)
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hup //wvk-w,<Jjgiscents.com/

Tcl.stra (AuslraJia)

http y/wvAv.icIslra.com.au/research/

British Tclcconun (Unite<l Kingdom^

bttp://w%vw.bt.com/inno\'at)on/

University Bosed/Not/or Pro/if

The Media Lab, M.I.T, (Cambcidge, MA)

hilp'//www. media,mit.edu/

M.I.T. Laboratocy for Computer Science (Cambridge, MA)

http;/Avwrw.)c5.mit.edu/

M.I.T.'s Labotalory for Human and Machine Haptics (Cambndgc, MA)
hii))V/touchJab.mit.cdu/

The Center for New Media, The Graduate School ofJournalism, Columbia

Unlversity (New York City)

bltp://W'ivw.columbia.edu/—jpSS/newslab/

CAVE. Columbia Automated Vision Environment (New York City)

http:/Av ww.cs.coliimbla.edu/CAVE' '

COMET Lab (New York Gly)

httpy/www.comet.columbia cdu/

University ofToronto Humanistic Computing lab (Toronto, Canada)
hltp;'/wearcomp.f.'fi/toronto.htnil

CAVE, University of Illinois (Urbana-Champagnc, IL)

htlp://www.cvl ulc.edu/EVL'VR/

fJewMedia Ctnfort

httpvVwww.newTrediacenters.org/

Integrated Media Systems Center (Los Angeles, CAl
http:/Amsc.iisc edu/

Columbia University's ADVENT Lab (New York. NY)
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•  I

hnp'//www.ee.i;u)utnbla cdu/

Columbio UpivBrsiiy*8 Mobile lournalisi ̂ "i^orkstaUon (New York. NY)
bttp^/www.cj.columb)e.edWgraphjcs/profectsi'iuarsym) wSd.hlirI

SARI Ijnage AutheDtlcatiun Sy^iem iNew Vock. NY)
bctpy/w wwclrcoUunbja.edu/sari/boncbsari/

Staiiforcl Rapid Prototyping Lab (Palo Alto, CA)

bttp.//www-i'pl.sianford.edu/

Columbia Robotics Lab (New York, NY)

htlp //www cs.columbja.edu/robotics/

University ol Dayton Rapid Prototype Drrvclopment Labocaiory (Dayton,
OH)

bttp://w wwudri.udaylun.edii/tpdJ/

UCLA Internet Report; Surveying the Digital Future (L08 Angoles, CA)
btlp //ccp ucb.edu/pages/lnicraet

Liquid Ct78tal Institute (Kent, Ohio)

httpy/www.ld.kent.edu/

Publju8 (joint project Involving CompuUr Science department at New

York University and AT&T Labs-Research)

bttpiZ/wvAv.cs nyu edu/waldiran/pubUus/

Human Interlace Tucbnology Laboratory, University ofWashington
htlp://wvvw.hltl.washiiigton.cdu/magicbook/

TSingbud University (Beijing, People's Republic of China)
bttp://www.t8inghua.edu Cft/

Ffew Research Center CWashington D.C 1

htlp//www,people-pres8.org/media00rpt.hljn

gieclronic i7iai/,.dtau e-mail, meojadi alat pcmotong kecepatan
dari ruang-waktu jurnalisme lama kctika menembus sumber*
sumbcr informasi, dalam kaitan rlsel ataupun peucarian bahan
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kjsah berita, Scjak 1992, Multipurpose Loteroet Messaging
Exiensions rnengembangkan bukan baDya kiriman teks yang dapat
diproses melainkan juga spreadsheets, audio aiau visual. E-mail
merupakan alai efeklif untuk pengerfaan klarifikasl informasi.
"Sojak Ada Diurna dipublikasikan lulius Caesar, pada abad 59
SM, orang membeli bcrita melalui poralaian yang mudah dibaca,
dari, pcrtarna, kulU binalang sampai, kemudian, peraugkaC dlgllal
pnbadi," ujar John V Pavlik.

Melalul pmngkat newsgroups dan hstservs, dldapat papatan
hiiUotin hoard yang niemerikan antata lain apa yang diistllah
p.ira jurnalis "human angle" unluk kisah berita mereka. Pelbagai
aspek soal yang didiskusikan merupakan jalan lak langsung bagi
warCawan iavestlgatif iintxik meninjau kisah berila yang tengah
merekn lakukan—seperti aparal Pentagon yaog nitin raemonitor
pelbagai ncmgroaps guna mcngelahuf the poUtical mood masya*
rakar dan mcnfanng pelbagai opini para penggunanya. Bagi
wariawan inve.stigatif, NICAR-L merupakan lahan diskusi
investigative reporiJng dengan alamat lislserv@liats.missouri.edu,
sedangkan diroktori newsgroup, www.dejanews.com merupakan
tcmpat unluk mencari, membaca, dan mcndapatkan informasi,
Fbda pcrangkat FTP (File Transfer Protocol), dapat dlpergunakan
unluk mengirim dan menerima pelbagai file spesifik seperll daii
instUusi'ioslilusi risel atau pelbagai perpuslakaan.

Melaluipelayaoaninformasikomersial,commerciaJinformation
services, berbagai ruang keredaksian blsa menjadi pclanggan berita
harian dari berbagai media, yang berguna uatuk mendapatkan
lalaibelakang informasi, Biaya yang dikcluarkan dapal lergantikan
biJa dikaitkan dengan keberadaan pengejaran ruang redaksl ter-
hadap pelbagai kisah berita yang mcmbutuhkan informasi yang
bisa scgera dJ-cek.

30 John V. ftvkk. OJR Cor.irlbutor, "What We See anJ llwri Accessing News",
use ANNENBERC, OSVfJE JOVRfiiAUSM (OjR). Pesearch, Prwled
Dctcmbeifll, tOtuj.
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. Perangkat spreadsheets dan database sangat membantu ke-
giatan jurnalisme investigatif untuk kegiatan mengecek informasi,
dan menganalisis tingkat keberadaannya, tanpa hams membuat
hitungan statistik yang rumit. Spreadsheets menjadi sarana peng-
analisis informasi numerik, seperti anggaran nasional atau pemerin-
tahan daerah, finansial pemsahaan, kecenderungan gaji para aparat
publik.angkatingkatkriminalitas.atauangka-angkainformasisensus
lainnya. Sistem manajemen database seperti tempat penyimpanan
file-file yang menyimpan pelbagai informasi terorganisir.

Dalam hal database, misalnya, para wartawan akan mendapat
perspektif perbedaan di tiap klasifikasi permasalahan yang tengah
digarap. Ketika menelusuri sebuah peristiwa kriminal, sistem
manajeman database akan memberi rujukan-rujukan tipe krimi-
nalitas, dimensi waktu, gender pelaku dan korban-kobannya, usia,
lokasi kejahatan, sampai ke motif-motif yang mendasari pelbagai pe-
ristiwanya.

Teknologi Layanan database Komputer, menurut Strentz, telah
memberikan perangkat sistem rujukan dan pencatatanberkecepatan
tinggi dan relatif komprehensif sehingga memungkinkan pencarlan
data dapat segera dikerjakan.Setiap referen yang dibutuhkan dapat
segara didapat melalui sistem rujukan database, dalam hitungan
detik atau menit, tanpa memerlukan upaya mencari-cari tumpukan
referen-referen acuan.

Dari sebuah database, penelusuran riset dapat menemukan
ribuan catatan yang dikumpulkan oleh sebuah lembaga. National
Center of Child Abuse and Neglect, Pusat Nasional Penyiksaan
dan Pengabaian Anak, di Departemen Kesehatan dan Pelayanan
Kemanusiaan AS, memiliki 17 ribu catatan yang bisa diakses;
meliputi item-item proyek penelitian, rujukan hukum, bibliografi,
dan program-program pelayanan. Berbagai pelayanan database
lainnya kerap menyediakan variasi catatan yang cukup luas, seperti
dari daftar direktori orang dan pemsahaan, bank-bank dan utilitas
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pubiik, sampai bcnluk teks utuli anikcl dan Uporajj.
Warta waninvesligatif dimudahkandalamproses peogumpulan

Inforroasi, dalam mengaoalisis informasi yang Teiah icrkumpul,
dalarn mernpertanyakan keabsahan sumber-surnbemya, dan daJam
melaporkan kisab yang pecub dengan kedalaman.

Para lurnaiis Aroerika, menurut Fleming, mcmakai kedua
perangkat teknologj iiu sebagal perlengkapan standar. Mereka diberi
kcbebasan untuk mengaksesnya. Mereka memiliki rulinltas untuk
iangsung mengakses informasi ke dalam hardisk komputer scndiri,
dari anggaran dewan koCa sampai linsensidisansi peruntukkanoya,
daii anggarankampanye polilis sampaikontrak-kontrakpemerinlah,
alau daii s(alistik kclaliiran, kcmalian, pcrmkahan dan pcrceraian
sampai catatan-catalan angka pcmihk suara (I'Oferk

JuisaJi&me invesligatif AS memakai kebebasan unluk menda-
patkan informasi yang dlatur d'aJam Freedom of Inforraatjon Act,
Akta Kebebasan Wormasi. Berdasar aturan tersebut, parajarnalis
banyak melakukan penggalian data dan kcterangao dokumestalif
darf iDsliiusi-instlrusi semacam Federal Agencies di tiap wilayah
negara baglaa, atau dokumen-dokumea yang tcrsJmpan di ber-
bagai kelembagaan pemerintahan pusat, di Washington, sepcrti
deparlemcD perlahanan dan keamanan negaxa.

Beberapa Catatan

Derbagai langkah riset investigalif ini menjadi saodaran penting
bag; kelancaran pengungkapan subjek liputan • yang hendak
dlaDgkal. Baikriscl primer maupuo nsac sefcundermBmperCcmukan
wartawan investigalif dengan sumbet-sumber informasi langan
pertama, orang-orang y.-mg terkait {secara bersahabal atau oposan),
scrta dengan bcrbagai suniber informasi latar belakang

Wartawan investigalif, dengan menggunakan kelaikan teknik*
teknik pencliiian, dapat segera melaporkan kepada masyarakat
tentang berbaga; dokumcn legal dan jlegal yang mcsci diper*
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lanyakan. Precision Joumahsm memberikan bantuan penggunaan
leknik penelillen yangtepat kepada pelipulan InvcsiisaHtsebingga
okurasi pclaporan Udakhanya meojaajikan upaya pcodesktipsiao
tetapi juga upaya menjclaskaa scluk-beluk persoalan kcpada
masyarakat,

Sumbar-sumbet infonnasi koniputer, dengtin meiaakai perang-
kat modem dan software adalah pcrolataabanluao yang omat be^
guna bagl risct jnvesbgoWve reporting- Pelbagal Infonnasi yang di-
dapal kerap amat sangal berguna, dan bisa dikategorikan sebagai
scbuah sumbcr ioformasi yang bersifal primer jika berasal dan
tangan perlama. Bagi para waitawao iovcsligatiT, yang lergabung
di kelembagaan iotcmasional, meteka mcmanfaatkan jasa Internet
unluk mencari sumber-sumber Informasi.

Tekiiologi komputerisasl lelahmenajiibab kekuatan faklualilas,
interprttasi inforraasi, dan kelaikan pclbagai sumber Infermasi,
Forum jurnaUsme Word Wide Web mcnyudahi lingkal kesulilan
dan keiidakefisicnsian pcncaiian data ke berbagai rujukan dan
lokasMokaai iDformasi yang memakaQ waklu dan biaya. Dan,
lerlebih pcntmg, ialah upaya rUet a^vestigadve reporting yang
sejakdmi mewaspadal motif'molif idcologis, poUlis, dan ekonomi.
dan Iain-lain, yang menyertai bcAagai kandungan infonnasi yang
dapat rnetesidu wacana masyaiakal di berbagai ruang pcblik.

170 I JliRnalisme investiCaSI



Bab 4

Penulisan dan etika
INVESTIGASI

PAM ZEKMAN "

PrtiTi Zekinan lelah m'^mnnatigkan dua Peabody {Awaid), 10 Ecnmy
fAw.icdJ lokal. lUn diia pengharsaan duPont-Columbla, dan berbagal
duD Pulitzer unuik tfarapan invpstigatif tercoiak,

"Model leladan saya adaUh duo rcponerdi Chichago Ttibuno ketiko
saya berada dalam pcaugasan di saiia sebelum ke Bill
Jones dan George Bliss, para pemenang Pidiizer, S.iya belajar dart
keduanya. Mercka memiliki komiimenDyala UDlukmeDgerjakan jenis
pencentaan yang benar-benar memftnganjhi orang. Mereko bcrdua
memiliki kcyakicun soslal yargluaibiasa, dan ketidababaraD yang
rendah, picingan mata untuk gagasan kmatif, tectang bagaimana
mengerjakan liputan kisab-kisab yang sulit. Juga, eoergi dan
kesabaran yang bar biasa uDtuk menggarap kisab yang cukup
panfang. Keduanya memiliki kemampuan hebat dalam melibal
gambaran besar, dan cara meogfbslrasikaDnya dengan conloh. Bill
Jones meini(ikikeman)pii0D menulls yang mengagumkan, dan bakat
merangkai sejiimlah informasi masif dengan cara fiademikaan rupa
hlngsamenarik,

Saya sendirl memulainya di Hiro Derita Kota dl Chlchago, dan datang
ke The Tribune saal mercka membenriik lim. Soya becada di tempai

1 PHm Zekinan, dalam SPEClAt REPORT: Invesilgative Joumaiism,'The
Invastjgatocs: Staying nti Target: ROLE MODELS, miervicws with NeJJ Hlckey-
COWS^BL^ JOUPNMISM fltyiEW- wivw.gjc.oig: ARCHIVE: May/luny 20Cn:
la'fl/Ol.lS 00. f ■
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yang Ippal. pada wdkiu yang tepat. Mcrcka menginfcjifkan wani(a
bergabung. Scjak iruJah, p'llfl dasarnya, 8<tya mekkukan reportase
invcstigalif—^sputuh tahvin di surat kabar, dan 20 lahun di sini. «ii
WBBM. SeUapkisahmcrabawa sejumlali lantangan bani."

Kelika hendak melaporkan kepada khalayak, penulisan investigaUf
memlliki kosainaan dcDgao berbagai /mature di beibogai'media.
Tidak hanya memealinikan kesedcrhonaan dan kejelasan
melainkan juga hams memudahkan pemahamaa. Berbagai fakta
niesti dapat berbicara secdih kepada khalayak. Rangkalan fakia,
tidak perlu dijelas-jelaskan, dalam setnangal eksposhoris yang
berlebihan, Rangkaiaa faku itu merupakao tepresentasi dari
apa*apa yang heodak dihipotesiskarx. Pelbagai fakta yang dipilih,
bahkan. meati memberikan peluanguntuk didiskusikan khalayak.
harus bersifal tcrbuka. Khalayak dapal deogan mudah monclusuri
segala tincian data dan kelerangan yang teningkap.^

Bcrikut ini adalah laporan Invcsligalifparang. Kisahnya terjadi
di sebuah jambalan bemama No Gun Ri, di kawasan piDggirao
Korea Schlan. Asscwlnled Press (AP) mengangkainya. Situs asosiasi
warlawan Invesligasl imernatiDnal Consorlium of Investigative
Joumallsls [ICID; www.icij.org/investigate, November 20QQ] meng-
up lodd-nya, dibantu waitawan invesllgasi AP, Randy Herschaft.,

Ratusan penduduk Kwa Selatan, yang tengah mengungsl,
diberondong milrallur lentaia GI Amerika. Pembunuhan dimulai
kelika pesawal-pesawat AS tiba'tiba menyapu dan menghuiani
pcluru sebuah wilayah tempat para pengungsi bei;ba)u pulih ber-
islirahat. Tiga ratus pengungsi terbaring mati di bawah longgak
kembai jembatan. Sekitar 100 lainnya terbunuh dalam suatu
serangan yang dilakukan pesawat'pesawal Angkalan Udara AS.

Laporan AP juga menginformaslkan dua kasus lain yang
berakala lebib kecil, nnmuo sempa dengan pembunuhan-pem-

2  Devid Sjiirk. 1999. HMom'ns. a sfuJ/ /<) t«ch/?cquc, Oxrgjd; fbcal
Press, "VSViDng 11: Probbtn An Piitsls", hJm.93«0lj.
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bunuhan pengungsi, yang terjadi pada Juii dan Agustus 1650.

Kejadian ini membuat No Gun Ri menjadi salah satu dari dua

kasus pembunuhan noncombatonts berskala besar yang dilakukan

pasukan darat AS dalam perang besar abad ini, menurut pakar
militer. Kasus besar lainnya adalah pembantaian di My Lai,

Vietnam, pada 1968, ketika lebih dari 500 rakyat Vietnam tewas,

Konflik Korea dimulai pada 25 Juni 1950, ketika kaum

Komunis Utara menginvasi dan mengirim tentara Korea Selatan

serta kekuatan kecil pasukan AS menyusuri batas selatan ke ujung
semenanjung. Sejak awal konflik 1950-1953, kekerasan-kekerasan

orang Korea Utara dilaporkan secara luas. Namun kisah No Gun Ri

tetap tak terungkap hingga setengah abad kemudian.

Kisah ini diungkap, pada tahun 2000, setelah hampir lima

dekade disembunyikan oleh pihak Amerika, bahkan pemerintah
Korea Selatan sendiri

Informasi itu didapat dari berbagai declassified documents,

dokumen yang telah dideklasifikasikan. Declassified documents

adalah kategori dokumen yang dulunya adalah rahasia di Arsip

Nasional AS, namun setelah melewati kurun waktu tertentu,

biasanya 25-50 tahun lantas dirilis ke tengah publik atau
dipublikasikan secara bebas.

Selain penelusuran terhadap ratusan kotak dokumen-dokumen

rahasia di Arsip Nasional dan tempat-tempat penyimpanan lain

untuk menemukan potongan-potongan kisah, pengumpulan
data juga didapat melalui pelacakan terhadap para veteran di
seluruh AS. Berbulan-bulan melacak sekitar 130 veteran orang,

untuk diwawancaia melalui telepon ataupun secara langsung, AP

akhirnya meneriiukan kelompok-kelompok yang terlibat.
AP merekonstruksi gerakan-gerakan unit dari koordinat-ko-

ordinat peta dalam catatan-catatan perang yang dideklasifikasi.
Mereka memperlihatkan bahwa empat batalion Divisi Kavaleri
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Pertama berada di wilayah tersebut pada saat insiden yang
dituduhkan terjadi.

Hukum-hukum dan tradisi aturan perang mengutuk pem-

bunuhan warga sipil yang semena-mena, bahkan jika sejumlah
tentara musuh ditemukan di antara sejumlah besar warga non-

petempur (noncombafants) yang terbunuh, demikian catatan para
pakar militer. Catatan Perang Korea memperlihatkan persidangan
pembelaan diri tentara AD hanya bagi kasus pembunuhan-
pembunuhan individual orang-orang Korea, tidak untuk kasus
berskala besar.

Sejumlah elemen episode No Gun Ri memang masih belum
jelas, misalnya: Apa rantai komando perwira yang memberikan
perintah penembakan itu? Apakah para GI melihat tembakan yang
berasal dari para pengungsi, atau dari lambungan peluru senjata
mereka sendiri? Berapa banyak tentara yang menolak untuk
melepaskan tembakan? Seberapa tinggi meluasnya peringkat
pengetahuan mengenai peristiwa tersebut?

JEMBATAN DI NO GUN RI

Oleh:

Sang-Hun Choe, Charles J. Hanley, dan Martha Mendoza
[Associated Press MWters)

;iyTiFT*nii^rrim ii

(www.icij.org/investigate, November 2000)

Ini merupakan sebuah cerita yang dulunya tak ingin didengar siapa
pun: pada awal Perang Korea, dituturkan penduduk kampung, para
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tentara America menamlak ra(\i»<io pecduduk lak b«rdaya dengdn
sf^napan mp.sin, d[ b^wsh sebuah )embaun kcrcia api. <11 kawasao
pinggiran Korea Selotan.

KeUka p«ira kfthiarga herbjcara, mencari pengakuan, mereks
hanya meodapatkan penolakan daa ppnysngk^lan dari rpiliter AS
dan penicrinlah m«r«k- sendiri di Seoul Kini selusjn mantan G1 teJab
berbkara pu)a, dan mendiilojng kip^h mereka derigan kfinangan-
kenangan yang menghantui dan sabuah perang yang 'lerlupakan."

r^ra veteran Amenka Serikai dari Perang Korea mengotakan
hahwa <l) akbirjoli 1950, pada minggU'minggt) pflrtama konflik yang
membuat pimi« a«a, pasukan AS—nwda, hijau dan kciakutan—
membunnh sr-iumlah besar pengungsi Korea Selatan, kebanyakan di
antaranya adalah womta dan anak-anak yang lerperangkap di bawah
sebuah jembatan di sebuab leinpat hcmama No Gun Ri.

Dalam Interview-Interview dengon Associajcd Press, pera
mantan Gl mengiingkapkan si'kiMr 100, 200, atau jekadar ratusan
orang lelali lewas. Orang-orang Korea—yatrg mcn\muil kompensasi,
naniun iclah <}iiolak tahun (alu—mengungkapkan 300 orang lelah
ditembak nraii di jcmbalan tersebut, sedangkan 100 lainnya lewas
dalam serangao udaia bebcrapa waktu sebelumnya.

ftra tentara Amerika, di hari kejiga mereka dJ inedan perang,
kelakutan terhadap para infiltrator Korea Utara yang raen>'usup
dl anlara pare petani Korea Selatan yang mcnylngkir, (tetnikian
dikaiiakan para veteran. "Diasumaikan terdapai musub dl antara
orang-orang ini," ungkap Horman Pattwaon, mantan riflemen dari
Grpfir.S.CX, kepada AP

Para komandan Amerika tetah memerintabkan agar unit-unit
kiirnbali melaluJ Korea Selatan untuk ncnembaki penduduk sipiL
Tlndakan Inl clfnilai sebagei auatu perlindungan guna menghadapj
para serdadu musuh yang manyanur. Ini meogaou pada keterangan
dari dokumen deklnslfikasi {dedassifled documents:' kategori do-
kumen yang dulunya adalab rahasla, namun aetelah melewati kuiun
waktu terteotu, biaaanya 25*50 tabun lanias dirllis ka lengab publik
atau dipublikasikan recara bcbas—paner^.) yang ditemukao AP
salama bulan-bubn peocarian arslp-araip irijDier Amerika Serikat
dan pangiimputan date melaJui wawancara dcngan para veteran di
aeluruh AS.

Enarr veteran dan Divisi kCavalcrt Pcrtama niBlaporkan telah
manembaki kcruniunan pani pengungsi di pedesaan Korea Selatan
di No Gun Rj, sementara enam lainnya me*rgatakan bahwa raereka
meniadi sakslpembunukan nw^salYanglainmengatakanmengctaliol
alau mendengflr lerjadinya perisBwa pencmbakan torsabul.
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"Kami memusnahkan mereka," kata raantan penembak senapan
mesin Norman Tinkler dari Glasco, Kanada. Setelah lima dekade
berlalii dari kejadian itu, tak seorang pun memberikan keterangan
yang lengkap, teperinci. Naraun para mantan GI menyepakati
elemen-elemen tertentu seperti waktu dan tempat, serta besaran
jumlah wanita, anak-anak, dan orang-orang tua di antara para korban.
Mereka tidak menyepakati hal-hal lain: beberapa mengatakan telah
menembak dari bawah jembatan. namun yang Iain mengaku tak ingat
penembakan keji itu. Seseorang kemudian mengatakan bahwa mereka
telah menemukan sejumlah tentara Korea Utara yang menyamar di
antara korban-korban lewas. Namun yang lain menyangkalnya.

Sejumlah tentara raenolak menembak sasaran yang digambarkan
seseorang sebagai "warga sipil yang mencoba bersembunyi."

Para pengklaim dari Korea—mereka yang selamat dan kerabat
para korban—melaporkan bahwa pembantaian terjadi selama tiga
hari, tanpa provokasi apa pun (dari pihak korban. Artinya, penem
bakan terjadi pada sasaran pasif, tidak didahului tindakan apa pun
dari sasaran yang dalam' hal ini adalah pengungsi—penerj.) "Para
serdadu Amerika bermain-main dengan hidup kami seperti bocah-
bocah lelaki bermain-main dengan lalat," kata Chun Choon-ja, ketika
itu gadis kecil berusia 12 tahun.

Dipersenjatai dengan bukti baru bahwa GI AS telah meng-
konfirmasikan sebagjan besar catatan/ingatan mereka, para pengklaim
dari Korea lalu meminta dibukanya investigasi AS terhadap pem-
bunuhan tersebut.

"Kami berharap pemerintah AS akan memenuhi tuntutan-
tuntutan kami dan menghibur roh-roh yang belum tenang (wandering
souls], dari mereka yang tewas karena kematian yang tidak adil,"
demikian ungkap seorang pengklaim dalam sebuah pernyataannya.

Akhirnya, orang-orang Korea dalam sebuah seri petisi telah
mengatakan bahwa sejumlah 300 pengungsi terbaring mati di bawah
tonggak kembar jembatan. Sekitar 100 lainnya terbunuh dalam
suatu serangan pendahuluan yang dilakukan oleh pesawat-pesawat
Angkatan Udara AS.

Kejadian ini membuat No Gun Ri menjadi salah satu dari dua
kasus pembunuhan noncombatants (personil nonA)ukan petempur)
berskala besar yang dilakukan pasukan darat AS dalam perang besar
abad ini, demikian catat para pakar militer. Kasus besar lainnya
adalah pembantaian di My Lai, Vietnam, pada 1968, saat lebih dari
500 rakyat Vietnam tewas.

Sejak awal konflik 1950-1953, kekerasan-kekerasan orang Korea
Utara dilaporkan secara luas. Namun kisah No Gun BJ tetap tak
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terungkap hJngga suiengah abed kemudJoii. Padabal. Iaporan*laporaQ
berita yang lidak Ungkep pada tahun 1950 meagiirplikaslkaji
pemyalaan- bahwa pasukan AS kcmungkinan telah melontarkan
icmbakan pada para pengun^l.

Maut di No Gun Ri tidaklah sendlti. Para veteran raengln-
Tormasikan AP dun kasus lain yang berskala Icblh kecil, namun
sarupa dengan pembunuhan-pembunuban pengungsl, teriadi pada
lull dan Agustus 1650. Mrrckajuga memberitahu adanya penolakao
prrintah-perintah unfuk mcncmbakj warga sipil dalam kasus-kasus
lam.

Lebih dart raiusao warga Korea Sclatan jitga (eibunub pada 3
Aguatus 1050» mc^runut pada peristiwa pcngcbornan yang diperln*
tahkan oleh para komandan AS alas dua jembatan ketika arui
pf^ngungsi melintasinya, dcmiklan menurut para maofan GI, saksi
mala ©rang Korea, dan dokumen«dolauTicn yang disingkirkan.

Orang-Ofdng Amerika ingin menccgah penyeberangan musub,
dan melaporkan bahwa rombongan masih berjarak lebih dari 15
mil. Namun jenderaJ yang mengawasi peledakan aebuah Jembatan,
komandan Divisi Kavalen Pertama, benipaya mengbenUkan aliran
pengungsl sebisanya. Kepada korcsponden dikatakannya bahwa ia
merasa yakin kcbanyakan pengungsl adalab para gerllyawan Korea
Utaia.

Sebma beberapa dekade sekuiu AS di Korea Selabn, para
peogklaim No Gun R(, dlkecewakan saat berhlcara. Saielah mereka
mendaftarkan kasus itu unruk mcndapackan kompensasi pada 1097,
kJaim mereka diloJak oleh pemermtah Korea SeUlan kanena alasan
teknis.

Mililcr AS berulangkdli mengatakan Qdak manemukan da&ar
apo pun alas dakwaan-dakwaan yang dilostarkao. F^da ban Ebbu.
hanya sesaat setolah laporan AP diungkapkan, jurublcara F^nlagon
PJ. Crowley beTucap,"Kami lidak memiliki informasl dalam fiie-fiJe
sejanh yang mengarah pada kejelasan mengenai apa yang iriungkio

'tRrjadl pada Juli 1950."
Risct AP jugd tidakmeneraukan catatan pcrwlraAD menyangkui

peristiwa-perisliwa tcrschul.
Menteri Pertabanan ̂Villiam Cohen pada hari Kamiamengatakan

bahwa kJaijn*klaim Itu dapat diperiksa jika terdapat hukU baru.
"Say<t tidak mengetabul adsnya bukti yang dapat mcndukung

atau mctnbonarkan klaiin*kJaim tersehuL Namun jika ada kemung-
kinan substansi informasi lambahan yang baru dl kemudian hari,
kami pasll akan memperhatlkannya." Iulan>'a dalam konferoiwl pera
dl Jakarta. Indonesia,
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Berbicara dl sebuah Unferensi per? dl Wbshingtoa sesodahnya,
Sekj«n AD fKasad) AS Louis C-ldera menjanjlkan sualu "tinidiean
)cngkap dan mcnyeluruh," menyangkul dakwaan^dakwaacitersebui.

Pemerlrnah Korea Selatan mengatakan akan menyelidikJ apakab
klaim mcrcka yang berliasil selamat dan insiden itu benar aUu
tidak-

"Dengan perhatian iwuuh, kami akan mcncoba memveniikasi
kuLcnoran dati scmua hal yang bctkaitan deiigan kasus ini," ung^p
)uru bicara Kemenlerian Luar K-gi'fi Chang Ctml-kyun. "Sellaj)
Ijtidakan lanjuUn akan dipuln^kan seteJati opay.i.«ipaya iarsobul
flesai."

Seiumlah eleman episode No Goi Pi nvemang masih belum
jelas: apa ranta) koniando perwira yang mcnibprikan perinlah
penenibakan itu? Apakah para G1 meHhai tembakan yangberaial darl
para pcngungsi, atau dan lambungan peluru senjata mereka seudiri?
Berapa banyak tenlara yang menolak untuk meU-paskon lerrbakan"*
Scberopa linfigl meloasnya pcringkat pangulahuan rrengenai
poristiwa terscbut?

KotifUk tores, yang berokhir pada )alan buntu, dlmulai pada
25 Juni 1950, kedka kaum Komuuls Ulara merginvasi dan menglrim
lenlaM Korea Selatan fictia kekuatan kecll pasukan AS menyuaurj
baias seleian ke u)ung semenanjung.

Unll'unit Amcrlka yang bergcgas pergi d<ai Jepang uohik
mftngheritiVan aksi Korea Utara, diperleogkapl seadanya dan dilalib
deogan buruk. Kavalerl Pertaraa berangkat dengen pcraabaman
kecll tentang Korea, Separuh Bersannya teJah diuansfer ke divlal
lain. Penembak nfle berusia belasao Ubun dan para perwira muda
lanpa tempur, diptlih dalem v/aktu semalam untuk
menglkadapi pertfig yang menyeogsarakan. Mereka dlbcrllabu bakal
malawan pani gotdyawan, dan dipcrlntahkan mewaspadai puluhan
nbu warga slpil torea Solatan yangmengalir deras ke selataa dengan
paeukan Amerika yang kembaii.

Resimen Kavaleri ke-7 yang belum leruji, baglan dari Divlsl
Kavaleri Pertama, mencapal front pada tanggal 24 JulL Dalem waktu
saliart, orang-orflog infanlrinya darl Balalion ke-2 menycbar dalam
keadaan meoylngkirkan persenjataaa ketika mendengar
muauh mcneroboa kawasan di dekal mereka.

Rekaman memperlibalkan bahwa pada ban ketiga, 26 Juli, ke-
660 anggota Balalyon dikelompokkan keraball den dltempatkan di
No Gun RJ, kawawn pisdusunao berjarak sekllar 100 mil di baglan
Tenggora koia Seoul, ibukotatoiea Selatan. Benca-ber ita yangtersebar
mengatakan bahwa para tcniara Ulara yang rrcnyainar dalam busana
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putih para petani, mungkin «kaii mencoba unfuk menekanjalur-jdlur
AS mcUlxil kelompofc-kelompok pengungsi.

Para pengung-ilyang rrendckallJelnrBatalyoD Kc-2 peJa (anggal
2B )u)j ad^ilah orong-otang Korea Selatan yang diperintahkan tcniara
AS flgar menlnggalkan dua drsa di iJekot kowasan Hu. Mereka, or.ing*
orang Korea S-latan tersebuL dipecingatkan akan kemunRkinan
ilaungnya orang.ornng Korea Uiara, demikiaD salah aeurang
pcngklaim Koran mengungkapkHn pada AP

Dokumcn-dokiimen yang dlrieklasiJikasi inenun)ufckan bahwa
pard serdadu Divisi Kavaleri Pert.ima rneinang melinlasi kawasan
ric<;a tersebul Uga hari ̂ nhelurrnya,

Kniika pard pengusi mpndekati Giin Ri—didahului oleh
gerobak'gproh-k >ang ditarik i«mbii, beberapa di anlaianya meng-
angkiii anak-anak di alas punggung hewan tersebul—teniara Amerifca
memenntalikan mccekauntuk kcluardarl jatanankotoryangraengarab
ke Selatan, mamjndahkanDya ko sebuah jalur kercu apl paraJeJ,
demiJaan dilaporkao orang-orang Korea Sel&tao. Maniau eecsan
George Preece ingat bakwa Jnlnr para pengitngsi tersebut dikosongkan
untuk memberi jalan bagl kcndaraan-kendaraan pasukan darat.

Apa yang kemudian (eijadl dl bawah ran^a-rangka jembatan
tidak dapat dlrokonsUiiksi dalam rlnclan peouh linia dekadc se*
audahnya. Beberapa nanlan GI mencerltakan kenansao-keoangan
yang merigecikan mengenai adogan tersebut, namunyang lain yang
menawarkan fragmen-fragmen, atau dongan Lba-tiba mengakbiri
wawancara mereka. Sclaina tiga hari, tak scoraag pun melibat apa-
apa; ersng-oxaog Karea merabungfcuk kelakutan dJ bawab bujan
tembakan, dan orang-oraog Amenka tnendudukkaa diri pada postal
sekilar ratusan yard dari lereng pebukion.

Najnun para tnntara tua di ekbir 6Q*an atau 70-an berbasil
ntengidenlifikaii jembatan No Gun Ri dari foU><foio, mengiDgat per*
klraao langgal-tanggaJ. dao membanarkan inti kcterangan orang-
orang Korea behwa pasukan AS mcngnnci para pengungsi dl bawab
jerabolan pada akhir )u)i 1950, dan membunuh nyaris semuanya,

''fterisUwa liu beiwr-benar pembantalan besar-besaran," ujar
PatlersorL

Balkorang-orang>0>rearoaupunsejumlabmantanGImengatakan
bahwa pcmbuniihan dimulai ketlka pesawat-pesawat AS Uba-liba
menyopu dan menghu)anl peluru sebuah wllayah tempal para
pengungsi berbaju putih berUtirahat,

TUbuh'tubuh berjaluhan di inana»mana, dan orangtua yang
ketakuran menyeret anak-anak mereka ke dalam celah scniplt di
bawah jalur, demifclan dikatekan urang-orang ?Corcfl kepada AR •
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Laporan misi AU AS yang dideklasifikasi mulai dari per-
tengahan 1950-an memperlihatkan bahwa para pilot terkadang
menyerang "orang-orang berbaju putih," tampaknya didasarkan pada
kecurigaan terhadap tentara Korea Utara yang menyamar di antara
para pengungsi. Laporan sebuah misi terdiri dari empat jet F-80,
misalnya, mengatakan bahwa pengendali udara {airborne controller)
"memerintahkan agar menembaki orang-orang berbaju putih. Sekitar
50 dalam sebuah kelompok."

Pengendali/pemandu serangan yang berada di depan {forward
controller] dalam pesawat-pesawat ringan, mengarahkan para pilot
pada target-target yang tak direncanakan di tengah-tengah pener-
bangan. Pengklaim Korea mengatakan bahwa sebuah pesawat ringan
memutari wilayah mereka segera sebelum hujan peluru muncul.

Namun para mantan GI mengatakan bahwa penembakan ter-
sebut kemungkinan merupakan sebuah kesalahan. Seorang ko-
mandan kelompok telah memerintahkan serangan udara, namun
untuk melawan artileri musuh yang masih bermil-mil jaraknya dari
jalan itu, kata mereka.

Veteran Delos Flint teringat ia terperangkap dengan tentara lain
dalam hujan peluru itu, dan merayap memasuki sebuah celah dengan
para pengungsi. Kemudian "seseorang, mungkin orang-orang kami,
menembaki kami." Ia dan rekan-rekannya pelan-pelan menyingkir.

Pensiunan kolonel Robert M. Carroll, saat itu adalah letnan satu
berusia 25 tahun, mengingat para riflemen batalion yang melepaskan
tembakan kepada pengungsi dari lubang persembunyian mereka.

"(Tindakanj Ini terjadi persis setelah kami mendapatkan perintah
bahwa tak ada seorang pun yang boleh melintasinya, sipil, militer,
tak seorang pun," ujar Carroll, dari Lansdowne, Va.

Pagi itu, Pasukan AD AS Vlll telah menyebarkan perintah melalui
radio ke seluruh front Korea, yang dimulai dengan, "Tanpa ulangan,
tidak ada pengungsi yang diizinkan melintasi jalur peperangan kapan
saja." demikian menurut dokumen deklasifikasi yang berlokasi di
Pusat Arsip Nasional di Washington.

Dua hari sebelumnya, markas Divisi Kavaleri Pertama menge-
luarkan perintah yang lebih eksplisit: "Tak ada pengungsi melintasi
garis depan. Tembak siapa pun yang mencoba untuk menyeberangi
jalur. Gunakan pengecualian untuk wanita dan anak-anak.

Di sebelahnya, komandan Divisi Infantri XXV. Mayjen William
B. Kean, memberitahu pasukannya bahwa mengingat orang-orang
Korea Selatan telah dievakuasi dari zona pertempuran, maka, "seluruh
waiga sipil yang tampak di wilayah ini dianggap sebagai musuh dan
akan mendapat perlakuan sebagai musuh." Stafnya mengartikan
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ini "ilipRrUmhangL^a sebi^gai Ud<^k b^rsahabat dan {hams)
ditembak."

Para pakar mililer menyaDgkuthukura peperanganmembcritahu
AP bahwa morcka ildak p»rnah mendengar perintah-perlntah
"pembunuhan" yang terbungkus sepertiitu dalam mililerAS.

"Sebnah pcrL^iah uniiik mcnambaki w^rga sipilj^laa merupakan
pecmtah yang ilegal," ujar pansiunan (Lionel ScoR Sillinan dari
Duke University, scorang fttngacara AU s^Uma iahuo.

Carroll mcngatakan bahwa la "tidak yakin inl adalali mitsnh,"
la meminta pasukan nfle untuk naenghenukan pcnambakan pada
para peoguogai. Sang letnan lalu mangginng aeoraog anak lakldaki
untuk diamaokan di bawah jembatan kerata api beitoaggak kembar
di dekatoya, s^jucnlah oraiig*orang Korea yang teifpincang
dantulukaberkumpul. Oikaiakannya, ia (idak malihat ancamao apa
piin

"Kukaiakan padamu, tak ada orang Korea Utara di sana pada
■haji pertama. Kebanyakan adalab perempuan, dao anak*anak. dan
orang tua," ing^t CarrolI. yang mengatakan bahwa ia kemudian
menloggalkan wllayah lersebut dan ddak tahu apa*apa lagi yang
terjadi sesudahnya. >

Oreng-orang Amctika kcmudian mcngarahkna para pRngungsl
kcpcrlinusandibawah)emba(ar^masing<masing sepanjang80kaki,
luas 23 kakJ, tinggi 30 kaki—dan setelah gelap menembeki mereka
dari posishposlsi senapan mesin di dekatnya, demikiaa dikatakao
orang*orang l^rea.

f^ra veteran mengatalanbahwa Kapien Melbourne C Chandler,
setelah berbicara dcngan para pervrira aiasaonya melalui radio,
lelah mernarlniahkan para pcncmbak scnapan mesin dari pasukan
peraenjaiaan bemrnya unruk meogambil tempat dl dekat mulut
lomng dan mclcpaskao tembakan.

"Kaia Chandler, 'Persetan dengan orang-orang ini. Ayo kata
singklrkanmereka semua',"u)arEugene Hesselman dari Fort kditcheU,
Ky."... Kami lidek tahu apekah meieke or^ng Korea Utara aleu Korea
Sulatan. Kami bcrada di slnl hanya sclama beberapa hari dan kaml
lidak tahu mereka dari c load of cocA"

Para maman GI ]>crcaya bahwa perinlahdlkeluarkandari marka^
batalioD. setengah mil di belakan^ atau berasel dari level yang lebih
llnggi Chandler dan perwlra kuncl lainnya kin! telah matJ, namun
AP berhasil menemukan kolonel yang mengkomandaai batollon,
Herbert B. Heyer, 88.

Hvyi:r, dari S.iudy Springs, Ga , nienyangkal mengeiahul'apa
pun Icniang penembaknn itu dan berkata, "Saya tahu saya lidak
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memberikan pMlntah semacam Itn." Para veteraD mengaJakan bahwa
sang kolone) ketiks itu Umpaknya menyerahkan opcrasl batalion
pada bawahannya.

Fen(atan tembakan scnapan pertaiTia*Uima mcmbonuh merako
yang berada dl dekat pintu maauk )oroiig, demikian dikatakan i«ra
pBtigklaim Korea Selatan.

"Omng-orang menank tubuh-tiibnb korfaau tewas di sekilnr
tnofcka untuk batllndong," ujar Chung Kuo-ho. dl. "Ibu-ibu
membungkus anak-anak mereka deng'^n Sflljiiot dan memeluk
meteka dengan punggung inejisli<id<<p kc jnulut lorong ... Ibu saya
meningg.^l dunia pada hari kedua i>tuembakan."

Pencnibok senapan mesin Edward L. Dally inciigingal«ingat,
"Bpbcrapa di anlaranya lainpaknya mencuba untuk merayap lebih
dftlam lagi mencah perllndungan. Kelika Anda mclihal haJ-hal
semacam itu, dan Anda kelakulan, Anda mulal merayap."

SeJama tiga malam di bawah tpmbakan, beberapa (lengimgsi
yang terpcrangkap berupaya uniuk menyingkir, nacnun yang lain
tertembak latkala mencoba mclarikan diri alau mrrayap keluai
mcncari air bersih uoiuk dJnaiDum, demSkian dJkaiakan orang-umng
forea.

Para veteran Udak snpakat tentang epaknh tcmbakan mesin
dabng dari Dntasan bawah jembaUQ aiau bukait

Beberapa, aeperti manLtit sersan James T. Kums dari Piedmont,
S.C., mengaUikan bahwa orang-orang Amenkn uiembalas tembakan
yang beraia) dan orang-orang di antara para penguDgsk Hesselman
mengetakan, "Di sana-sini Anda inendengar tembakaa seperti
tembakan rifle." Namun yang bin mengingat wrangan bertubi-tubi
hanya berasal dari tcmbakan Amerika, bukan lembakan musuh.
"Saya tidak Ingat adanya tembakanyang datang (kepada kamij," ujar
maalan penembak nfl^ Louis Allen daii Bristol.. Ti'nn.

Orang-orang Korea mengetakan bahwa orang-urang Amertka
mungkln telah inelibat teinbakan refcan-rekan innreka sendiri, yang
melambung meluncur melalul lorong dari u|ung yang bertawanan.
"Itu mungkln «)a'. kata Preete.

"Blsa saja ifulahyangsebcnamya ter jadi, behwa mereka melihat
tcmbakan kami sendlrl ... kaini betul-betul sangat ketakutan," ujar
Prcece, seorang tenlara kaner yang kemidian berlempur di VIeljiam.

ftida 28 Jitll. Kavaleri VII dimlnta bcrsiap*sbp mundur kemball
awalpagi beudkutnya. Seranganbertubl-tubitemkhlrmasib mcnggema
ddlatci Ingatan paia tentera Ina.

"Pada nwlam musim panas. kcdka angin berhembus, aku
masih dapat mendengar joflian-jeritan tnwreka. anak-anok kecil yang
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incnjent," ujor Daily, dari OarVsvllle, 'Ti>nn.. yatig meodapaUcoD jatab
komidi pep«r<ingan di >G:u'ca.

Suam'suara pembontaian jugtf irenghaniiii ingalan R^rk Hrc*
sook.

"Aku masih hlsa mendengar rinlihan perempuan-perecTipuiin
yang sekaral dalam genajigan darah," ujar Park, saat llu gadis bcruaia
16 lahun. "Anak»atMk mnnangis dan metneluk ibu-ibu mereka yang
tcwas.'

"Tak spmitanya terlumhak," ujar para veieran.
"B^berapa di antarakami melakukannyH. Iinb«rapa lainnya lirlak

menembak,' ujar Flint, darl 01^; Midi, tr-Wara yong sebelumnya
sempat terperarvgkap bcberapa wakiu bersama para pengungsi di
caldh. "... aku ildak akan melepaskan tembakan pada slapa pun
di clalani lorong saluran seperti itu. Mereka cuma warga sipil yang
mencuba bersembunyi"

Kerns, senrang pnncmbak senapan mesin, mengalakan baliwa
id melepaskan leinbakan ke kepala para pengungsi. "Aku Lidak
innncmbaki sekumpulan wanita."

Beiplu kekacauaii berhantl, ujaxKerns, la, Preece, dan GI lainnya
paling tidak mMicinukan tujub teotara Korea Ulara dl linta^an ba\vah
jcrabataa berbaju potih ala pecanl nclaplsl sexaganiDya.

Katnim Procce, dan Duaville, Ky, mengatakan babwa ia lidak
Ingal tebb melakukan peocarlan ecpcni iru, atau bahkan meodenfiar
penemuan orang-nrang Korea Ulara. seorang pun dl aniara para
velecan Uln, kctika ditanya, ingat lelah niclihni orang-orang Korea
mara

|uga melaporkan pcoorauan senjata-senjata. Hessebnan
mangalakan babwa seseorang bclakaogaa memamerkan sanapan
rnesin kecil yang dilemukannya. Pieece mengingal baoya meodcngar
"kata-kala orang" tentang parsen>ataaiL

Seluruh warga Korea Selalan yeng sdamat dakm kejadiao
tsrsehut (24 oraag) diwaivancflrai secara individual oleh AP, Mereka
mengatakan babwa mereka ingal tidak eda orang lG)rca Utara atau
(embak^n yang diarahkan pada oracg-orang Ametika,

Laporan inlel militei rabasla AS dari hari-hari ini, sejak
didekJasifikasi, menempatkan Jalur depan Korea Uiara berada cmpat
mil deri No Gun Ri pada 26 |ull ketiks para pengungsi meinasuki
pH^rllntasan bawab jembataD.

Pada awal 29 Juli, Kavalerl vn kcmboli. ̂ sukaa Korea Utara
yang masukmenemnkan "sckitar400 mayat oreng lua, pcmuda dan
Hnnk-anak." demiklan diloporkan koran Korea Utara Cho Sun In Mi
Bo, tiga minggi) kwrnofHan.
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Beberapa mantan GI hari ini memperkirakan 100 atau kurang
telah terbunuh. Namun mereka yang berada di dekat jembatan, dari
Pasukan H Chandler, umumnya menetapkan junilah total sekitar
200. Banyak yang juga terbunuh dalam hujan tembakan dari pesawat
terbang, ujar mereka.

Orang-orang Korea Utara menguburkan beberapa yang mail di
lokasi-lokasi tak diketahui dan kerabat yang selamat menguburkan
anggota keliiarganya, ujar penduduk desa. Karena keluarga-keluarga
kemudian tersebar di seluruh Korea Selatan, para pengklaira
mengatakan, mereka hanya memiliki nama-nama 120 orang yang
tewas, terutama kerabat mereka sendiri.

Perang itu sendiri. secara keseiuruhan, mengklaim perkiraan
kekerasan telah menimpa tak kurang dari 1 juta warga Korea Selatan
terbunuh, terluka, atau hilang. Hampir 37 ribu warga Amerika
tewas.

Di markas Kavaleri I^rtama, komandan divisi Mayjen Hobart
R. Gay memberitahu bahwa para pengungsi Korea Selatan telah
terbunuh oleh pasukan Korea Utara dalam sebuah tembak-menembak
di No Gun Ri, demikian diingat oleh petugas divisi informasi. "Saya
pikir, itu adalah hal yang dipercayainya," kata Harold 0. Steward,
seorang mantan kolonel dari San Diego.

Unit dokumen yang relevan tidak mengatakan apa pun tentang
tembak-menembak itu, tentang orang-orang Korea Selatan yang
terbunuh di bawah sebuah jembatan, atau apa pun tentang No Gun
Ri.

Seorang letnan batalion yang ditemukan AP mengatakan bahwa
ia berada di wilayah tersebut, namun tak mengetahui apa pun
tentang pembunuhan warga sipil. "Sejujurnya saya tak pernah, tak
pernah sekalipun mendengar hal ini, baik dari tentara-tentaraku, para
atasan ataupun teman-teman," ucap John C. Lippincott dari Stone
Mountain. Ga. Ia mengatakan mungkin saja terlewat (dari berita itu)
karena "kami benar-benar tersebar ketika itu."

Ffenduduk kampung mengatakan telah mencoba mengajukan
sebuah klaim kompensasi terhadap sebuah kantor klaim AS di
Seoul pada 1960, namun diberitahu bahwa mereka sudah melewati
deadline yang ditetapkan. Belakangan, mereka menyatakan, polisi
Korea memperlngatkan seorang pria, Yang Hae-chan, yang selamat
dari peristiwa tersebut, agar berdiam diri mengenai peristiwa-
peristiwa yang terjadi pada tahun 1950. Namun ketika pemerintahan
Korea Selatan menjadi liberal pada 1990-an, mereka menghidupkan
kembali kasus tersebut dan mengirimkan petisi ke Washington. Tak
seorang pun mengetahui, lapor mereka.
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I^da bulan Agustus 1997, sebiiah klaim yang ditandatangani oleh
30 orang diajukan bersama dengan Komite Korapensasi Pemerintah
Korea Selatan. Setelah meriset sejarah, mereka menunjukkan tangan
mereka ke Kavaleri Pertama.

Sebagai tanggapan, I^layanan Klaim Angkatan Bersenjata AS
mengatakan bahwa, "tak ada bukti ... yang meraperlihatkan bahwa
Divisi Kavaleri Pertama AS berada di sekitar ka wasan tersebut." Komite
kompensasi Korea Selatan yang lebih rendah tingkatnya mengatakan
bahwa orang-orang dibunuh di No Gun Ri, tidak memiliki bukti
apa-apa menyangkut keterlibatan AS. Pada bulan April 1998, panel
nasional menolak kasus, mengatakan bahwa statuta pembatasan
sepanjang lima tahun telah habis mass berlakunya sejak lama.

AP serta-merta merekonstruksi geiakan-gerakan unit dari
koordinat-koordinat pete dalam catatan-catatan perang yang di-
deklasifikasi. Mereka memperlihatkan bahwa empat batalion Divisi
Kavaleri Pertama berada di wilayah tersebut pada saat insiden yang
dituduhkan terjadi.

Berbulan-bulan melacak para veteran—sekitar 130 orang
diwawancara melalui telepon ataupun secara langsung—menunjuk
pada kelompok-kelompok yang terlibat. AP juga menelusuri ratusan
kotak dokumen-dokumen yang dahulu berstatus rahasia di Arsip
Nasional dan tempat-tempat penyimpanan lain untuk menemukan
potongan-potongan kisah.

Hukum-hukumdantradisiaturanperangmengutukpembunuhan
warga sipil yang semena-mena, bahkan jika sejumlah tentara
musuh ditemukan di antara sejumlah besar warga non-petempur
[noncombatants) yang terbunuh, demikian catatan para pakar militer.
Catatan Perang Korea memperlihatkan persidangan pembelaan diri
tentara AD hanya bagi kasus pembunuhan-pembunuhan individual
orang-orang l!orea, tidak untuk kasus berskala besar.

Sementara terhadap tuntutan pertanggungjawaban sipil,
pemerintah AS secara luas dilindungi oleh hukum AS terhadap
klaim-klaim luar negeri yang berkaitan dengan "aktivitas-aktivitas
tempur." Para pengklaim Korea mengatakan bahwa pembunuhan
tersebut tidak berhubungan dengan pertempuran—musuh berada
bermil-mil jauhnya.

"Kami m'enginginkan kebenaran, keadilan dan penghormatan
selayaknya bagi hak asasi manusia kami," tulis mereka dalam petisi
tahun 1997 kepada Presiden Clinton.

Seorang mantan GI mengamati bahwa "sekumpulan pengacara"
tidak dapat mengeloia peperangan.

"Perang memang tidak adil," kata Norman Tinkler. 'Ada hal-hal
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yang berlangsung yang tidak kita pahami, namun hams dilakukan.
Dan individuallah yang hams membuat keputusannya."

Namun yang Iain yang berada di sana mengatakan bahwa
(kasus) No Gun Ri semestinya tidak terjadi. Para pengungsi bisa saja
diskrining dulu di jalan atau diperiksa di bawah jembatan, ujai Kern
dan Hesselman.

"Komando yang datang berupaya menyingkirkan problem
dengan cara paling mudah, yaitu, menembak mereka, para pengungsi,
dalam sebuah kelompok," kata Daily. Hari ini ia berkata, "kita semua
sama-sama menyimpan perasaan bersalah. sesiiatii yang tetap tinggal
bersama siapa pun."

MendiangKolonelGilmonA. Huff. yangmengambilalihBatalyon
II dari Beyer tiga hari setelah mundur dari No Gun Ri, diwawancara
sebelum kematiannya awal tahun ini dan mengatakan bahwa ia tak
tahu apa pun tentang apa yang terjadi di jembatan tersebul.

Namun ia "mendengar" tentang pembunuhan para pengungsi
dan memberitahu anak buahnya bahwa perbuatan itu salah, kata
Huff di rumahnya di Abbeville, S.C.

'Anda tak boleh membunuh orang hanya karena ia berada di
sana," katanya pada AP.

Jembatan di No Gun Ri masih berdiri sampai saat ini. Selama
49 tahun betonnya tergores dalam oleh peluru-pelum—hingga
para pekerja jalur kereta api bulan ini menutupi lubang-lubangnya.
(Copyright 2000 Associated Press. All rights reserved)

Pada laporan ini ini, tulisan investigatif menjadi sebentuk cermin
yang telah menjelaskan dengan sendirinya bagaimana proses
pencarian fakta telah dilakukan. Karena itulah, beibagai atribut
yang menyertai segala fakta menjadi tolok-ukur penting. Pun,
untuk sekadar tampilan keterangan tambahan yang menjadi
fakta-pelengkap. Bila penguraian menjelaskan fakta-fakta yang
slfatnya sangat kompleks, penulisan memerlukan upaya-upaya
yang beisifat pengecekan, evaluatif, atau lontaran saran dan
pandangan dari para narasumber yang telah menjadi informan di
dalam pelaporan tersebut. Hal ini sangat penting dilakukan bagi
penulisan investigatif untuk tujuan menghindarkan terjadinya
ketidaktepatan dan kesalahpahaman—yang bisa berakibat fatal di
kelak kemudian hari, seperti, tuntutan pencemaran nama baik.
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Dengan dcmikiao, segaJa rincian Idsab investigatif harus
rnenyampaikan pelbagai haJ yang beaar-beDar rclcvaa dao tekh

leruji kepasliannya, pada keseluruhan dolil-delil deskipsi-sa(i;;7g
dan pengadeganannya, Matcri kisahnya Cidak berisi berhagai
komentar yang tidak rnembaDtu pcmahaman publik, apalagi
mengundang luntutan pelbagai kasus hukum. Di samping itu,
topjk'tnpjkpelapordn pun tidak hanya mengungkap hanya sisi-sisl
kecil dari ppnnn«alahan dan sisi«sisi pinggiran dan scbuab Isu.

Maka itul.ih, niaten kisah invcsligatif tidak icrtuju kapad.i
peugupdian yang lidak Lcgas, rigid, permasaJahnnnya, Gambaian
pemiasa)ah.in yang diungkap meslj jolas. Dalam sebuali sampel,
format kesadnrbanaan penyaji.innya dapat dijelaskan dalam
gambaran: pertnma, siapd pembuat kasusnya, dan apa yang menjadi
knsua, kedua, bagaimana gambaran bukti kejadlaanya, dan ketiga,
mengkonfronlirnya kapada pihak yang beraalah (dalam kasus
tersebut), Pada titik inilab, warta^van lavesUgalif harus memiJiki
naluri yang tepat untuk mengukui seberapa faiih ia dapat menggali
pokok permasalahan yanghendakdibuktikan. Ia mcsli dapal meraba
apa yang kiia-kira telah terjadi, sekaligus mengelahui pelbagdi hal
yang mcndasariDya.

Kelika kompleksitas pcrmasalahannya mesti cUsampaikan
daJam nara^i peugisahan, upaya penuJisan menjadi tcrtuju ke-
pada awal pengisaban yang mendasori permasaJaban. Hal in: di-
muiigkinkan dengnn adanya pelunjuk cara penulisan yang tclab
diterakan oleh konsep Piramida Terbalik dalam niengembangkan
kisah berita. Di samping ilu, juga Icrkait deogaa keyakioan baiiwa
kisah fersebut akan mudah untuk dimcngerU khaJayak, serta akan
meraih keraenangan di peugadilan jika terjadi panuntutao,

Salah satu hal yang mesti diperhilungkan, penulisan invos-
rigalifbukanlahsebuah pengisabanyangdipcnuhi dengan berbagai
catatan kcterangan atau memo. Penulisan mesti mcniakaJ sentuban

dan caia dunia sastm meugembangkancerila.
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Beberapa Segi Penulisan
Tabuhpenulisaninvestigatif.sepertibanyakdikerjakanreporternya,

mengkreasikan pengisahan literary journolism, jurnalisme sastra.
Dalam pedoman handbook reportase investigatif yang dibuatnya,
Weinberg^ menegaskan bahwa disipilin penulisan jurnalisme
sastra merupakan perangkat yang banyak dipakai para wartawan
investigatif ketika melaporkan skandal atau kejahatan atau kasus
pelanggaran.

Dunia literary journolism memang menekankan bukan saja
pemakaian unsur sastra, di dalam penulisan jurnalistik, melainkan
juga meliputi intensitas reportase yang mendalam. Literary
journalism mengembangkan konsep sampai ke tingkat pendekatan
liputan yang mempersyaratkan kedalaman reportase [immersion
reporting), penggunaan berbagai teknik naratif yang meleluasakan
kehadiran "suaia" [voice) penulis, serta menekankan tingkat
ketinggian terhadap akurasi. Para peliputnya memakai strategi
riset yang terencana dan terukur dalam menjaring fakta-fakta
yang hendak di-simbol-kan dalam kisah berita mereka. Riset kerja
antropologis, misalnya, dipergunakan di dalam proses wawancara:
untuk mendapatkan keutuhan rincian pengalaman-individual
seseorang, beserta berbagai aspek yang menyertainya. ®

3  Steve Weinberg, 1996, The reporter's handbook: an investigator's guide to
documents and technicques - 3rd ed.. New York; under the sponsorship of
Investigative Reporters & Editors, Inc.(IRE), ST.Martin'Press, Edisi revisi dari
The reporter's handbook / under the editorship of John Ullman and Jan Colbert
(Investigative Reporters & Editors, Inc) 2nd ed. cl991, hlm.486. Weinberg
mengilustrasikan rujukan-rujukan yang menjelaskan dan mencontohkan
penulisan jurnalisme sastra, seperti VAiting Creative Nonjiction dari Theodore
A.Rees Cheney, The Literary Journalist yang diedit Norman Sims. The New
Journalism dari Tom Wolfe. The Art of Rict dari Barbara Lounsberry. The
Reporter as Artist: A Look at the New Journalism Controversy edilan Ronald
Weber, The Art and Craft of Feature M/hng dari William E.Biundell, The Heart
Is an Instrument: Portraits in Journalism dari Madeleine Blais, Coaching Writers:
The Essential Guide for Editors and Reporters dari Roy Peter Clark dan Don Fry,
Editing for Today's Newsroom: News RerspecuVes^ro Changing Profesion dari
Carl Sessions Stepp.
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Day a hidup palaporarmya terjusimdari kombina^i pcrsoiuUtas

waria%vaD dengan perspektif aosiologi dan aDtropobgl. penullsan

raemoii» fiksi, histori, dan slandar reporlasa. Hasllnya. mateti

tulisan bcrbicaia scndiri kepada pembacanya. Pembaca tidak lagi

merasa ada jarak, deogao objek (ulisannya, yang biasa tarjadi

bila berhadapan dcogan maleri Uputan umum—karena kekakuan

p€nyampaian ide dan konsep. Dialog meajadi alat Sarana men

ialaskan pikiran penuJui berikut lambang-larabang yang meDgan-

dung pemaknaan, yang hecdak disampaikan, Pengisaban cerita

dikemas ka dalam banyak dialog, lidak lagf melalui eksposis; yoog

manjelaskan sebuah adegao, Sesuatu diaoggap lelah lerjadi ketika

an(arorang salingbchnleraksi [dialog]. Pembaca diposisikansebagaJ

seseoT.iQg yang meDginginkaa mendapat tuturan kisab accara

naratif. Ibnlutan mereka iaiah"teUme a slory, tell me a story".

Pada 1970-aii, Tbm Wolfe mcncualkan islilah Newjournahsm

melalui vinsur kontruksi adcgao. kclongkapan rcportase. oraog
keliga, rincian status so&ial subjek. Pada 19a4, para jvunalis aaslxa

menjumput karakleristik kemeodalaican reportase, akurasi, suaia,

struktur, responsibililae, dan rapieseniasl simbolik. Pembaca

diafak masuk ko dalam matcri lipulan. sccara intim dan personal.
Kreativitas aiUstik lidak sekad.u berasosiasi aon*fiksi, Inovasi

genie terus dikejar, pendeTuiisian meojadi tidak pernah tuntas,
selalu diperbaharul melalui berbagai pendekatan.

Para inovaiornya menanih the ait Jurnallsme sastra ke

dalam terminologl; suara dan cerita sebagai perangkal utama.

Cenia: menjadi pcnuh dongan teknik naxasi, sebagai subiansi

intclcktual dari khasanah cerita dongeng. Suara: dari sastra, lebib

dikembaogkan secara kieatif, terampil, peouh passion. Semua itu

melelakkan jurnalismc sastra ko dalam proses aitistik—yang dalam
beberapa dekade sebelumnya menjadi bahan perdebatan.

Bila menakar darJ konsepsi penulisaa seperti itu, pelaporan

invostigatif meniadi sebuah bcntukan pcnulisan yang tidak haoya
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berisi muatan fakla-fakia skandal aUu peUoggaian. Akaa teiapi.

lerkail juga upaya pembualan kisah berila yang dapal raenembus
emosi publik, mempersuasi audi&ns khalayaluiya.

MaVa Hulah, basil kciia jVrvestfgaljVe teportmg diluMs dongan
memperhitungkan persyaralan'persyaratan penubsan jurnaJislik:
dari persoalan pcmakaiao tatabahasa, perbedaan pelapoianfeature
dan hard «eivs, sampai ke pemakaian leknik penulisanfirst person
[Orang Pertamal aiau third person (Orang Keligal. Selain ilu, juga
dayapikal susunan kisab, kemeDdalaman, kekuacan liap fakta.*

Dengan kata lain, pelaporan invesligatlfsebenamya juga meru-
pakan upaya menyusun (emuao fakla^fakta ke dalam pcngisahan
yang scperli fiksi. Sepertl novclis, wartawan invesligalif mence*
rilakan scbuab kebeaaiao yang ditemukannya. Susunan kisah,
misalnya, mcsU bisa meafaga aiah topik keburukan atau kejahatan
alau pelanggaian yaog manusia. Laporan tidak lerjebak dengan
gaya pcmbcritaan yang hanya melapozkan rutiniias pelbagai
peiisUwa kemanusiaan di beibagal bidang kchidupan, dan luput
rnenyampaikan adanya kemenarikan soal di tiap orang'Orang yang
lerlibatdi sana. Kisahinvestigallfmesll disampalkac seakan leogali
berbicara dengan pembaca, bukan menguliahi publik, Bcrfaagai
gambar, grafik, alau fcrto, menjadi llualiasi yang mengualkan
papaian Icks. Dan sejak awal pengisahaan, bacaan investigati/
mcstj Tnemperhilungkan akhir'kisah yang kiiat. Dari tiap pokok
ccriUnya, pengisabaan mesli memiliki daya larlk yang monaban
pembaca untuk tidak menioggalkdn bacaannya.

Unhik cnencapai paparan kisah seperli ilu, Uputan invcstigatif
tertufu pula kepada kcrja pengoleksian deliJ-dcdl dari unsur what
who, whon. where, why, danhow. Pangumpulan rinriannya bukan se-
kadar tertuju kepada isi invest! gasi, melainkan teikait kepada tujuas
pengisian kisab yang dlpeouhi dengan dcdbdetil ilusbasi cerita
yang dapat membual khalayak morasa marah, bersedib, dan segala
hal manusiawi yang dekat, dikeoali, di daJam kcbidupao mereka.
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Itentu saja, hariis relevan pula dcngan topik invesligatif yang

lengah dibahas, Namun, memberi pemahaman baru, yakni melalui
rincian parisiti^va yang .selfrma mi (erfadi dao diUbal akan letapi
tidak lerperbatikan, Misaloya, mengandung pcmaknaan bagaimana
SRnsitivHas dan empatlnyaseorang doklcr yong telap bersemangal
keLikd mengobali luka-luka aeorang pcrainpok bank yang baru
membunuh banyak orang. Dcskripsi adegan mesU dikisahkan
dengan dramatika ppngfsahaan yang meinberikaQ pemaknaan
bam, lidak kli^c Dan, yang terpenling, lelap mengandung fakta,

diki«ahkan berdnsarkan fakta-fakia yang diobscmasi. Buknn fiksi.
Mendapatkan rindan tersebut, mcmcrlukanupaya untuk Udak

masuk ke dalam pelbagai stereoCip. Hal ini berbubungan dengan
kebiasaan wattawan dalam melibat sosuaiu. Mereka biasanya

mempersepsikan scsuatu bcrdasarknn apa yang iogln mereka
lihaL Kerangka pengaJaman menjadi berpcran di sini. Pelaporan
the real story mcngindikasikan lidak adanya pengerub slereotipe
pcngisahan dengan kisah-bsah sebelumnya—yang berioplk sama.
Setiap rtal story, kelika dUiput pertama kali, Lidak pernah dapal
diramalkan damptknya di hadapan publlk. Bahkan, setiap kutipan
narastimbctnya lidak pernah didengar sebelujn perlanyaan
diajukan. Maka itulah, warlawan iovestigalif mesli menjaga
tingkat kenai/annya, serla sikap skepiiknya mesli seimbang dengan
keluguannya (innocence]. Juga, menjadi mampu dalam mengajnati
sesuaCuyangbaru. Amatannya memilib keluasan kontcksi di lemn*
leraa universal. Tidak hanya mempeihalikan scorang koruptor daii
pelanggaran korupsinya semata, dan lidak memahami adanya latar
kullur, ideologi, sislem politik. fingkat ekonomi, dan setenisnya,
yang mclingkupinya.

Akumulasi rincian dala didapal wartawan investigaiifmelalui
upaya pengaluran informasi yang disusun secnra bonologla
(Sistem Memo]. Sifat bonnlogls, dari kerjn invastJgalif, bukan
hanya bererti pcrangkat rnanajemen-lnformasi. Hal ilu juga
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bcrarti perangkat penulls^, Selama risel dilakukan, pekeijaan
Investigalif memerlukan pengaluran kronologis pcrlstiwa alau

bangunaa kisah skacdal yang UrjadJ. Sclain itu, juga memerlukan
pengaruran dala-dala yaag harus diberi penekanan khusus. |adi,
bukan bajiya i^nologi fakia-fakla. Akan tetapi, )uga pcngafuran
Kutipan-kutipao lajigsimg, daskripsi fi$ik>ik dan segala kelerangan
lainyang dapat menguatkan akurasi kisah iovesUgalif.

Namun, pada intinya, upaya membaai kerangka luMaan
berdasarkan kronologi data dao keteraagaja merupakan alal vital,
f^kerjaan loi mcmbanlu memudahkan pembuatan susunan sub*
plot, mendapalkan angles baru, raencegah hilangnya kelcrangan
pcnling di dalara keutuhan penglsaliaD invcstigatif.

KamuD [sekali lagi) juga, daii korangka penuli&an yang lelah
disuauja kio&ologis pun, tidak iangsuog mecdapatkan fokus utama
daiilapotaAiovestigatlf yanghendakdisampaikaukepadakbalay ak.
Upaya lanjutan masih dipetlukan, yakoi untuk mendapalkaa
fension, penekanan, pada inti gagasoii yacg hecdak dikemukakan.
Bagl dunia pcnulisao artikel, Hal Ini sating dJsebut dengaa gagasan
utama atau pokok piklran atau tcsis, dari keselumhan mater) yang
hendak diluUs. Dengan kata lain, penekanan ini mcajadi pentiog
untuk mamudnhkan pembaca mengenall segcra apa yang hendak
dilaporkan wartawan Invesllgatif. Umumnya, tension dari aebuah
laporan invcstigatif bisa dirumuskan ke dalam scbuah slaiement
yang terdiri dari tidak JebiB daii 35 kata-kata.

Dalam keringkasannya, satu kalimat stofcmcnr itu biasanya
mcngbubungkao kelerkaitan sebuah aspck dengan aspek lainaya,
yang melingkupl persoalan yang hendak dilaporkan perma-
salahannya. Umumnya, penekanan yang hendak diterakan itu
menyangkut soaJ-soal aniarmdividu, antara individu dengan
inalilusi (beilkut pegawainya), individu dengan masyarakat luas,
atau antara keyakinan yang telah mengkristal di masyarakat
dengan temuan fakia baru yang bisa merunluhkao keyakinan itu,
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auu antara apa yaag toiadi vs apa yajig seharusnya Icrjadl.
Dari lesis mvesligaUf yang dUngkat ke wacajia publik ilu,

pcnulisan investigatif pun biasanya mengumandangkaD beotukan
resolusi. Pubhk diajak unfukmenekuri adanyapemyataantesolutif
yang akao mengisi ruacg publik, dan raesli disimak. Resolusi. dl
dalam pelaporao investigatif, bisa diibaraikan deagan medium
baniuan penyampai hipoleds warlawan investjgatif. Maka ilu,
medium bisa berbenluk petnyalaao yaug dikemukakaD seseorang,
alau rangkalan data dan kelerangaa yang kemudian diringkas
ke dalam sebuah fakta lunggal dan disampaikan kepada publik
melalui 5Joie/77enl-s?o?cmenryang bmifal resolutif.

Bencukanoya bisa mcrupakan sesuatu yang nyala, dikenali,
dan langsung dipahami khalayak. Dari pelanggaran alau kefahatan
yang telah diuraikan kisab bcrilanya, waiuwan investigatif ke-
mudian meneruskannya ke dalam rumusac simpulan lesis yang
sedcrhana dan mudah dipahami. Jadi, bila tension bersifat gagasan
pokok yang bisa jadi hanya dikenali dcngan baJk oleh warlawan
dan menjadi benang merah pengisahao invesllgalif, resolution
merupakan efek dari paparan kisahyang dikenali khalayak dalam
bentuk nimusan item-item pemberitaan. Resolusi merupakan
sebuab kenyataan, yang ditemukan warlawan invesligatif, dan
dikemukakan. Khalayak mendapalkan adanya kenyataan skandal,
misalnya, dari resolusi yang dcngan legas dinyalakan,

Bcrbagai resolusi dikenali khalayak melalui pokok-pokok be-
ritfl, sepertir polisi berhasil mengusir pcnjahat, politisi korup telah
dibersihkan dari sabuah kanlcpr. bangkrulnya sebuah usaha bisnis.
WaJaupun seperli layaknya pcmberitaaD rcgulcr, pelbagai pokok
pemberitaan invesligatifmemilikipcrbedaandalam halpengisaban,
Pengisahan investigatif sangat memenlingkan pcncetilaan berbagai
adegan pelanggaran, kejahataD, atau skandal, Mbagai adegan
tersebut menggiting khalayakuntuk menyimpxilkan sendiri adanya
fakta kejabatan/pclanggaian yang lerjadJ. Penulisan invesligatif
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mendeskiipslluin, misaJnya, bagaimana sebuah kejahatan tetjadi
dan kemudian dialasi^ bagairoana proses kejadian konipsi di-
lakukan, bagalmana kesalahan manajemen telah membuat
pemsahaan pailii. ftngisahannya diceritakan daman oada
(tone) yang mcnyeimbangkan upaya melclupkao scbuaJi isu dao
kemudian mendinginkannya, Mula^mida rentctan soal, masalab,
dipaparkao, dan kemudian menunjukkan nngkasan duduk soalnya
di dalam sebuah resoiusi. Pcmbaca tidak ditinggalkan nicnganga
dengan ketidak-pahaman. Warlawan tidak sekndar mcnerangkan
komplikasi soal tapi juga meniupkan resoiusi kepada publik UDtuk
dipikirkan. Jadi, pelaporan iidak banya berkuial di pecjejalan
berbagai adegan-adegan dramatis melainkan )uga memerikan
cndiitg yang baik, bermanfaal, dan layak direnungkan khalayak
publlk.

Di dalam inenggambarkan pclbagal temuan investigatif, yang
lesolulif itu, kedudukan waitawan Invesligatif sebagal pcncerita
iidak boleh dilupakan. Sedap pclapor kisab biasanya menuliki
kekhasan caia pengisahan. Mereka ekan oiengisahkaQ hal-hal yang
dikelahuinya bcrdasarkAo sudut pandang (poi'nl 0/ view) tettentu,
dan deng^ nada pengisahan tertantu pula. Pcbporan invesligatif
pun seperii itu,

Di dalam pengisahan invesligatif, sudut pandang menjelaskan
pengertian yang rangkap. la bisa mengarlikan signifikasi konklusi
basil risct dari upaya wartawan invesligatif seusai mcngumpulkan
infotmasi. la ju^ bisa betarti posisl peDceritaan yang paling
monguntungkan ketika kisah dinarasikan. Hal ini mengisyaratkan
pengenalan reporter invesligatif terhadap berbagai sub)ek dan
objck beritanya. Bagairaana scsualu dikenaJl seperti subjek berlla
mcngenali objek persoalan yang tcngah dihadapinya. Bukan
banya racmahami apa-apa yang dikenab subjek berita, lelapi juga
raemaharainya sebagaimnna persoalan itu di dalam kejadiannya.
Ini berarll menempatkan posisi wartawan invesligatif sebagai
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pengungkap kebcnaran (cnisorfesr), yang mcmakai molivasisaorang
anlropolog atau DOvelis.

Semua itu, akan lerkait kemudjan d«agan pusisi sfiorang
pelapor yang oada pengisaban berita invesligatifnya.
Bdgaimana .sudul paiidang novelisnya, misal, memaparkan Icma
kisah beritanya., Nada pengisahan di .nni hcraiU manarasikan
kcselumhan cerlta dengan pilihan cara-cara, antara Iain, formal,

konvensiona), dramatis, skeptis, spor.mg yang usJl {flippant],
apokaliplik, alau "hatj yang terkoyak". Nada^nada peogisahan ini
masuk ke dalam sc^tiap bagian ccnta dengan keseluruhan muatan
yang terjadi pada liap bagian adegan; dari gambaran karakter
lokoh-tokoh berita, kciroaisannya, pelbagai suasana dan suaia
yang muncul, sampai monien-momen dramatis yang terjadi.

Sistem Memo

Berbagai pilahan data dan keteiangao yang lelah tcrfcumpul
mcmerlukaa nncian akurasi. Untuk itu, kegialan invesUgatlve
reporting mcngcnalJ sebuah cara pengaturan yang discbut Sistem

SistemusulanBobGreene', pada 1930-an, iaimerupakaD sUtcm
pelaporan yang sangot mcndukung kecermatan kerja investigatif.
Sietem ini menjamia pcnyajian hasil investigatif menjadi scpcrsis
apa yang telab didapat olch warlawan. Proyek investigosl bcrskala
besar kerap memerlukan proses penggaliaa data dan kelerangan
yang mahal dan makan waktu, dalom pcriode waktu yang panjang.
Karcna itulah, seorang wartawan harian alau kautor berita (ivire
serWcc), yang seliap hari atan setiap jam mcnurunkan berita, Lidak

memerlukannya, Berbagai berita haiJaa yang dikerfaknn wartawan
itu sendin sudab menipakan kumpulan memo.

Komen Sims h M»i'k Kramer tcils,). 1935, Dietary [oumab-im, Ncf )brk
tfcWonune Books. h1m.3i.2l.
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Melalui sUlera Memo, waitawaa invesligatif mcmiliki pe-
luang yang tenifcut untuk membuat sajian pcnuUsan berila
yang memikat. Hal ini dikarenakao bahan sudah lengkap, dan
peniilisan akhir tinggal dikerjabm, Kelika mengeriakanQyo, dengan
memanfaatkan mento-memD tecscbut, pelaporan dengan mudah
linggal meogurutkannya saja. Sistcm ini dapat mengeiangkakan
metode penuUsan menjadi letbeotuk ianpa harus memilah^mUali
lagi pelbagaibahan berilakelika hendakdisusun menjadi pelaporan
yang utuh. Dari bahan informasi yang memiliki 100 libuan kaia,
penidis linggaJ mcmbnal susunan pokok babasan, mencupUknya
pilaban demi pUahan, untuk sebuah pelaporan yang scpuluh
nbuan kata. Pada sisi lain, sistem Memo juga dapat mengatasi
proyek invesligasi yaog harus menghadapi perganlian anggota 11m,
seperli akibal reporteniya meagundurkan diri. Keanggoiaan lim
yang baru lidak mendapal kcsulilan kelika hendak melanjulkan
peoelusuran invesligasi.

Sislem ini membagi dun jenis pengkiasifikasian raemo, yakni:
memo Copy Beody dan memo ftoceduro/.
•  Copy Ready ialah pengkiasifikasian kcseluruhan fadda yang

mengerangka pengkotakan jenis maleri, seperli maleri
off the tocord aiau backhand dengan ottribotfon and not
to be quoted. Susunan bisa dibual bctdasarkan kronologi
harian alau dua harian scjalan dengan perkembangan arah
pencarian data dan keterangan yang berhasil dikumpuikan
dm invesligatif.

•  Memo prdceduTu} (prosedural) ialab kumpulan fakia-fakla
yang lidak masuk ke dalam kcrangka pengkolakkan yang
Iclah dibual. Materinya melipuii keterangan^keterangan tam-
bahan yang dapat mengualkan acuao hipotesis in^estigalif,
yang telah dltetapkan sebelumnya. Keterangan-kcteraagan
yang bersifaC Icorilis, dugaao-dugaan yang dikemukakan
sumber informasi, ataupun saran-saran, nasihat, petunjuk.
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menipakan bcrbagu bahan yang bisa dimasukan daJajn kotak
memo prosedural. Darl jenis raemo ini pula, pada sebuah

sumbtsf informasi, warUwan invcstigatif sehng barus mampu
momccahlcan saiuaa informasi ke dalam dua jcDis memo.

tJniak iiu, Greene menyarankan, bahwa setiapmemo yang masuk
hcndakjiya menyebutkan nama-nama orang yang dikelik dengan
huruf bcsar, diserlai keierangan dale ofbirth (dob). Hal mi lerkait
dengan proses pelipulan yang panjang hisa mcmgakibalkaa
hasil wawancara yang lelab ditakukan baru dilaporkan setahun
kemudian; "Sebuah sumber boleh jad; baru berumur 68 labun
kelika diwawancarai. Namun keiika naskab diterbitkan umurnya
sud.ib fiQ Jahun".

Selurub memo yang masuk dipasaikan ke suatu lokasi
penyimpanan data yang lelah dirancang.-Era Inlernei menjadikan
laluOalang memo, misaJnya, dapat laogsung dikuimkan kepada
koordinator tim—yaog mengedilcya menjadi memo copy ready.
dan menyirnpannya di database. Pcnjadwalan waklu pengiriman
memo harus direnoanakan, dan dipatuhi, agar koordinator dapat
segern mcnghimpun dan meneiapkan Jnformasiyang telah dicapai,

dan kemudian didiskusikannya kepada anggota lim lainnya,
sehingga bila dipcrlukan dapat segera diantisipasi kemusgldnan
perbaikon dota ataii pencariao dala yang baru. Akan lebih baik
bila dorabosc memo betada di dalani web server, yang dilengkapi
dengan passwrd, serta dilengkapi dengan search engine yangbisa
diakses semua anggolo. PoWbosayang telah slap dan lengkapnya,
bila tldak di-deiele alau rusak, kcrap masih mernberikan

manfaat. UniuV proyek invesligatif lain, berbagai data yang tidak

dipergunakan, pada saac pengcrfaan proyek. dapat menjadi bahan
bagi proyek lima'Scpujtih lahun kemudian.

Dengan demikian, sistem Mcnio merupakan alat bantu war*
laxvan agar pckcrjaan mereka menjadi lebih terufctrdan lerkonirol
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secara sistemalls. Paia warfawan menjadi mudah dan ccpal dalam
proses pcncariaQ daia dao pcnyusunan arsip. Bagi pelipulan
invastigaUf, sistem Momomemilikl kobcrgunaan yang ainatpanting
bagi pengclolaan pelbagai Untasan data yang tclab dikumpulkan
oleh bcberapa wailawan yang lergabung kc dalam sebuah tim

F^nggunaan jdt note, hasil tulisan wailasvan selama men-
catal segala amaUnnya, lentu akan mernpersulit kegiatan sebuab
Um invesligalif kelika mengumpulkan, mengevaluasi dan
mendisiribuaikan ke dalam susunan datayang akan meniadi bahan
pelapcran,

Maka iiulah, pimpinan lim mvestigasi dapal segera mengukur
pcncapaian bahan llputaDnya. Dcngan keietaCuran svaktu dan
bahan yang lelah lerpilah, ia bohkan dengan Ungkna dapat
menetapkan sisvsisi persoalan ynng belum lerdctcksi. Pada saat
akhir waklu pengumpulan, setelah segala bahan telah terkumpul,
proses penulisan draft final pun dapat segera dibual. Berbagai
bahan yang telah lersedia, dan telah disislcroalisasikan tiap-
liap pckoknya, lidak menyulilkan proses penulisan invesligatif
yang dirancang rnenjadi sebuah bufcu. Kerangka pcnuUsan telah
lerbentuk dcngan sendirinya oleh tancaogan metode pemilaban
Memo selama penggaliaa data.

Struktux Penulisan Investigatif

Berbagai baglan dari material investigatif itu dikemas ke da
lam sebuah struktur pecgisahan. Seliap kisah mengandung se-
sualu yang hendak diungkapkan, mengenai sebuah seal atau
permasalahan yang terjadidi masyarakat. KaidahPiramidalbtbalik
(fni'ej'ted A'fomid) dipergimakan seb^ai saiana mengorgacisir
infotmasi dari urutan yang paling penting ke yang kurang penting.,
Pelaporan investigatif juga raeraeniiDgkan kebutuhan khalayak
yang ingin segera meneraukan apa yang barus dipahaminya. Serla,
kemungkinan khalayak yang kerap tak hendak mcnyelesaikan
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bacaoD alau terpaan informasl sampai tamat
Untuk itu, Carole Rich' menyebut Rumus 5 Hal Footing,

dalani bukunya HWtfng ond tleponJng News. Rumus ini dapal
dijadlkau sebagai vaiiasi dari kaidah PIramida Terbalik. Kelima

clomcn tcTsebut menyangkut: News [ap.i yang tcrjadi ala\» akan
diperisliwakan), Contc^ (lalai belakaag dari kejadian alau trend.
gejala), Scope (apakah perlstiwa lokal ilu menjadi bagian dari
ppristiwa alau gcjala dl tJngkat nasjoaal), Edge (ko mana berita

hendakdiarahkan,apayanslerjadikemijdian},dan/mpflcr(mcngapa
meniadi perhalian seraua orang). Gambaiaa pengisabaonya dapai
diutaikan ke dafam sistimaiika struklur klsah—yang dikenal
sebagai rumusan W2U Streer/oumc/—yakni, mengembangkan
pengisaban dari hal-hal yong spesifik menuju ke hal-haJ yang
umum, Slruktur kisah terurul kc dalam rincian: pembukaan yang
meaggunakan lead yang riogan [so^), dilanjulkan dengan paiagrap
yang meringkaskan ptrmaaaJahan, melengkapinya dengan salu-
dua elemen, unsur^unsur pendukuDg, peojelasan, dan penutup
yang terkait dengan paparao di awal kisah.

Selain ilu, konsep pcngisahan the Hourglass membantu
pelaporan Invesligalif unluk melelakkan berita terpenling di
posisi awal, keraudian memroses kronologikalnya. Kisah berita
invesligatif banyak mempe^unakan struktui Piramid, yang
menerakanadanya pembuka, ganibaianpermasalahan, penceritaan
ktonologis, dan sebuah kbmak.

Sifat dramatis ]uga merupakan bal peoting yang mesd diper*
batikan. Melslui liga babak pcDgiaahao, stniktur kisah dQaporkan.
Felbagai bagiannya menerakan kepada fokus-fokus peogisahan
tcrtcntu. Padaawalkisah, mUalnya,digambarkanadanyakomplikasi
atau permasalahan. Bagian tcngah pengUahaan menyiratkan
pelbagai kejadian atau aksi (acdons) yang penling yang dJlakukan
atau terjadi di permasalahan tersebut, Akhir kisah, memerikan

5 Weinberg, "VWljng Compelling ProfeciS", Op.Cll., blm. 469-400.
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sebuah resolusi, Contohnya, Pembukfl; kisab perusahaan memecal
seorang pegawai, Pengembangan kisah: keadaan depresi manimpa
pagawai teaebuL. pcgawai Hu mendapatkan kembali kepercayaan
diri, pegawai iru menuntul perusahaaji. Rcsolusinya: pcgawai
lersebut kembali memperoleh kerja.

Penulisan mvestigallf lelap meraakai dasar pelaporan yang
biasa dikerjakan kalangan juraajis, yakjii, dalam unalan: awal
(^eods), tengaWmbuh {middles), akhir/penulup (wc/j'/fgs). Lead?
merupakan pembuka, melaluiparagraf-paiagtafawalyangmemulai
sebuah pcngisahan iavesligaiif. Bagian Icngab, biasa discbut lubuh
(body), merupakan kelanjuJan dari awal paparan kisah, yang betisi
teatang penjelasan berbagai hal yang telah diungkap-^dipandng
wartawaa kepada pembaca, agar tertarik dcngan permasalahan.
Bagian akhir lalah penutup yang mengkonklusi kisah ke dalam
papaian-paparan resolutif.

Bagian Awal (Leads)
Ada beberapa jenis load (perobuka) yaog biasa dipergunakan
wartawan invesligatif, la menguUp rujukan^rujukan yang dikemc-
kakan berbagai ahU dan praklisi, dalam jenis-jenia pembuka yang
kerap dipergunakan pelaporan invesUgalif. Kisah-kisah invesligatif
tidak berbeda jauh dengan laporan pomberitaan biasa/rcguler. •

Jenls-jenis lead dari hard'neivs, raisalnya, menjadi pembuka
yang kerap dipakai wajtawan invesligatif kelika mercka lelah slap
untuk membuka kisah penyelidikan mereka yang penuh dengan
kemmilan seal- Untuk itu, pembuka jenis ringkasan (summoiy),
misalnya, dipergunakan. Jenis Jeod membantu peagisahan untuk
malcri«maleri yang dipcnuhi dengan kerahasiaan seal, roendukung

G Newsday (dob &5/10S0I - dikutip Andreas Harsono, dalam "Irvesijgalivc
Reporllng" (mskaUh ufiluk pelstihan invciligailve reporting yang diedalan
olch tabloid mehasi^wa Dulaksumur, DnlvurslW* Cefah Meda, YoOfskarta,
20«24 Frbruan 1Q9D). Penolisan dalam StSTFM MEMO merupokan sebuali
sislem penRscekan data, pads awal kuparluan dunia rcpocuse InvesligaUl
membutuhkan pcnj^iurni lofoTnia?).
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pemaparaD berbagai bukUyang sallng mengerabangkan, mengemas
hasil reportase yang begitu lama dan sulU pencartaimya.

Tip], blla dipcrlukan, pelbagai pembuka yaag mcngajak
pembaca unluk raeogimajinasikaa peristiwa yang akon diserapnya
juga kerap dipakai. Carole Rich's, dalam VAiting and Reporting
Neivs:A Coaching Method, JeJab memerikan bentukiD pembuka
yang tidak laugsuog momaparkan pcrmasalahan, raengintrodusir
dahuJu kepada pembaca maieri invesiigatif yang hcndak
dilaporkan. Rich menycbutkan jenis descriptive leads, narrative
leads, dan anecdotal leads, sebagai pengawal kisah. Ketiganya
biasanya digabungkan oleh penulis ketlkn hendak memfokuskan
kisah pada seseorang yang meofadi lokoh (objekj berita, yang oleh
Rich disebul dengan pembuka/ocus'on-o-p^rson leads.

ftda kisah-kisah yang .menyangfcut tokoh beriu individuaJ,
jeois pembuka netvs-fcatuce lead dan softer kad kerap mcnjadi
pillhan. Pembuka jenis ini biasanya meDgawali kisak dengan
menyoroii sebuah pribadi, melalui paparan oncJafofo/ alnu naratJf
acau kcduanya. Pelbagai paragra/ awaJ mengisahkan seseorang
dengan perlambangan.pcrlambangan tcrtentu, sebelum masuk kc
daJam lubuh berila.

Pada kisah yang lain, pelaporan dibuka dengan lead jenis
kutipan langsuag (dtrec? quotation), ftmyataan seseorang yang
dikutip ini bisa membawa pcmbaca kepada inH persoalan yang
terkail dengan kepenringan, kerogUn, atau perusakan publik
dari sebuah pelanggaian, atau kejahaian yang beodak diungkap.
Dengan melapcrkanpondapal atau pandangan seoraDgnarasumber,
petmasalahan dimulai melalui pemyalaan negatif yang timbul
akibat pelanggaran tersebul.

Dari segala pilihan berbagai jenis pembuka, diperlukan per-
timbangan'perLirnbangan tcrtentu dalam memakai satu jenisnya.
Untuk itu, biasanya akan terkait dengan upaya memperlirabangkan
kee/eklivitasannya melalui ajuan-ajuaji pertanyaan. Teknik
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Murray's 30 questions, misalnya, menguraikan pertanyaan-per-
tanyaan yang terkcdt dengan awal pelaporan investigatif umumnya,
seperti; apakah yang diperlukan pembaca untuk segera mengetahui,
apa yang mengejutkan saya seusai saya melaporkan kisah tersebut,
di mana letak konfliknya, apa yang mesti dinyatakan di dalam
kisah, apa sudut pandang (po/nt of view] yang tepat bila hendak
menceritakan kisah tersebut, dapatkah esensi kisah dikemas
menjadi anekdot, imaji, metafor, kutipan?

Bagian Tengah [Middles]
Bagian ini merupakan kelanjutan dari awal kisah. Kecakapan literei
sangat dipertaruhkan di sini. Banyak bagiannya mempergunakan
teknik-teknik penulisan yang didasari oleh kecakapan penulisan
sastra. Penjelasan yang bersifat angka-angka, atau statistikal, me-
merlukan penanganan khusus agar pembaca tidak jenuh dengan
uraian yang bersifat teknis. Khalayak ditarik pada keingingan untuk
merasa bahwa yang diserapnya mengandung hal-hal penting yang
bermanfaat untuk diketahui.

Axtgka miliaran rupiah yang telah dikorupsi, misalnya, jangan
diduga akan langsung dipaharai khalayak sebagai sesuatu yang
penting di tengah kemiskinan dan hutang negara yang tinggi. Mereka
memerlukan bantuan penjelas, melalui uraian yang sederhana,
langsung, dan mengena. Dari jumlah keseluruhan tindak manipulasi
aparat daerah, misalnya, diperlukan penjelasan bahwa kerugian
yang harus diterima masyarakat daerah adalah lenyapnya berbagai
dana untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan pelbagai bangun-
an publik lainnya. Uraian hitungan lonjakan harga saham tak mung-
kin dijelaskan dengan teknis angka-angka akuntansi semata, me-
lainkan mesti disederhanakan ke dalam kumulasi angka yang mudah
digambarkan publik seperti bila dalam percakapan sehari-hari.

Penggunaan keterampilan sastra, sebagai peralatan penarik
bacaan di bagian pertengahan ini, kadang mesti dibuka ke dalam

202 1 jURNALISME INVESTIGASI



penjelasan yang bersifat sebuah diskusi. Eagiaa dari permasalahan
didiakuslkao, menyambung awal lonEaran tanyn yang leiab
diungkapdi BaglanAwal. Sehngkali apa-apayang lelah ditekaokan
di Bagian Awal mulai dirunlui peojelasannyo sccara naraclf di
bagian portengahan. Khalayak mungkin lidak akan ssegcra paham
secara persIa, namun mereka mcmbutuhkaa pemahaman yang
cukup mengenai hi^I-bal penlingnya safa.

Bagian lengah dari sebuah kisah invesligatif meraang mflmcr-
lukan penanganan yang cukup cerroat. Bagian ini cnembangun
pcngisahan menjadi rincian acUons dan karakter utama perma*
sabhan yang kompleks, pcrubahan karakter perinas<a)ahan, me-
Detapkan [kadang dengan cepat, kadaugsecara perlahan dilctakkan)
dari apa-apa yang diungkapkan di leads menjadi resolusi. Pelbagai
lindakan soringdiuogkapkansecara internal, melalui sudutpandaag
pecmasalahan ilu sendiri—bagaimana permasalahan diarnati
dari kekompleksitasaanya. Warlawan invcstigatif melaporkannya
melalui proses yangbcrlangsung, misaloya, di dalam dirj seseoraogi
bagaimona sifal permasalahan dUakukan oleh seseorang,

Salah satu teknik penailk urdan, di bagian teogah ini, iatoh
pengisahan adegan. Melalui adegan, permasaJaban dipcr(UQ)ukkan
seluk-beluk kejadiaonya. Bukan dinyatakan melalui ringkasan
peajelasan. Melalui adegan. ada kekuataa enterfain daripada
s ckadar penf elasan, melalui adegan, kbalayakdilarikmasuk sebagai
members yang berada tak jaub dari perisliwa, aiau permasalahan,
yang terjadi. Kbalayak diajak merasakan secara langsung, dekal,
dan persona/, dengan segala bal yang terjadi,

Pelbagai adegan terscbut dideskripsikan, Penggambarannya
mengombinasikan kcterlibatan tokoh (subjek) berita, pelbagai
saksi yang terkail dan mengctahui duduk soal, pelbagai hporan
dari institusi-ioslilusi yang menjadi sandaran pembuktian, dan
sebagDinya. Untuk itu diperlukan upayamendaur-u)ang seiung dari
pelbagai adegan yang muncul dari gambaran data dan keierangan
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yang lelah digali. Semua ilu ditujukan unluk raemudahkan upaya
pendeskripsian segala data ke dalam gambaran rincian adegan.
Pcodeskripsian meojadi Udak sekaku tcknik pemaparao eksposisi
yang inemaparkan data dan kelcrangan.

Dan tumpukan adegan yang telah lerkumpul, kerap lidak
seluruhnyalangsungdapaldigambarkansecarabcrkesinambungaiL
Selalu ada yang Udak atau belum tcisambung sccara runtut Maka
iiulah, penggunaan Iransisi pada tiap bagian pengisaban menjadi
penliog, Translai menjadi alal pcrekal dari kalimal ke kalimat dan
darl paragraf ke paragraf, Transisi menjadikan semua penceriiaaD
menjadi'jelaa logikanya. 'Ransisimerupakanrangkaiankala(sepcrti,
jadi, maka, h\o]. atau frase (seperii, dengao begltu, karena itulab,
dalam pada itu) di daJam sebuali paragraf. Bisa saja haaya seboah
kata atau sekalimat panjang [seperti, mengingat permasalabaa
yang kian menguat di masyaiakat).

Selain ilu, pada pcnulisaa lubuh berilainvcsligaUf atau bagian
perlengahan, dipergunakan |uga perangkat-perangkat penulisan
majas seperti metafor, persamaan, dan sebagainya. Melalul
melflfor, misalnya, ditekankaa kcpada khalayak adanya dua bal
yang mirip lelah lerjadi. Metafor kejahatan polilik dari para clit
dipokai melalul peaokohan personalilas yang telah berkhianal
kepada lanah kelahiranaya. opotfunls yaag hanya raemenlingkan
diri sendirl, peojual obat yang mengobral kala-kota muluk. Majas
persamaan dlpakai untuk mencgaskaa kepada khalayak bahwa
petugas koperasi yang mcnipu masyarakat adalah bagaikan,
atau seperll, atau sama dcngaa, linlah darat. Melalul persamaan
icrsebul khalayak diajak untuk merasakan keiniripan penyuplai
narkoba dcngan pemberi racun kepada anak-anak raereka sendiri
—yang kelak meniadi penerus generasi bangsa.

Peracgkat kebahasaanHu dapatdipcipf^nja^^S Namun pada
Inlinya menjadikan peouUsan berlla investigallf yang memUlki
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keiTieoaiikan. kememikataa, dan keioiiman. dengan kbalayak
sasaianoya.

Pada aisi Iain, pengisahan iQvesligatif di bagian tengah Ini,

}uga memakal leknik pemaparan kisah nidalui dialog. Dialog di*
pergunakan unluk mcraih sasualu yang bidup, nyata, dikenaJi
dalam ksseharian hidup khalayak. Pcnggunaan dialog diupayakan
agar pclaporan tidak hanya menjadi scpciti pacgisahan yang
disainpaikan saorang naraloi: yang menyampaikaB sasuatu kepada
yang lain, dengao bahasanyn sendiri. MelaJui dialog, wariawan
investigalif langsung merealilaskan bagaimana ambrukoya aabuah
jembatan, melalui omongan saksi malayaagberseru, "AstagfinjUah,
yaa Allah, ada apa ini", Dengao gambaian sosok yang berseru
scperli Uu, warUwan invesligatif lidak perlu borpanjang-panjang
melaporkan seorang saksi mata yang kaget melihai jembatan
ambruk. Melalui senian seperti itu, tergambarkan bagaimana
keogeriac pendudukyangkeLakulan,danloencenniiikankomunitas
merekayang reHgius Islam.

Namun. bila diperlukao, penggunaan monolog internal pun
dapal dipergunakan. Proses percakapan dongan diii sendin kerap
memiliki kekuatan baca untuk mengikatkan kbalayak dengan apa
yang dialami seseorang keLika berada di dalam kcjadian. Hal ini

mcrupakan upaya menggambaikan realitas karakter seseorang
delam memuhiskan tindak pcrilaku kelika la mengbadapi sebuah
kenyataan—yang hendak dilaporkan kepada publik.

F^da akhirnya. semua pcrangkat teknlk peouUsan di bagian
tengah ini memang lerkait erat dengon teknik penulisan yang biasa
dipakai di kalangan saslra. Penulisan invc&tigatif memperguuakan
teknik fJasbbock, dan nilai dramatis lain. Semuanya ditujukan
untuk meodapatknn gambaraD kejelasan kasus dan efek, yang
tertuju kepada pengupasan unsur why dari rinclan keterangan ftow.
what, when, where, who, dalam formula penultsan jurnaUslik.
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Bagiad Akhir (Endings)
Bagian akliir dari peoulisan Invcsligatif seringkdli memapark-m
kedalaman pikitan dan emosi ke dalam bcnak pembaca, (anpa
paparao editor)alatau petuahmoral. Mcski, adapula akhirpelaporan
investigallf yang betisi slkap cdiloriaJ atau petuah moral. Banyak
taporan diakbiri decgan poparan yang tidak mcngcnakan. Ma
lemparkan sebuah kejutan kepada khaJayak, wartawan iovestigatif
mcrninla publik untuk masuk ke dalani tudingan (/udgmeni) yang
lang&ung terluju kepada sosok beriCa, atau menyingkapkau duduk
seal sebanamya yang selama ini tidak lerungkap—mengakhirileads
dan lubuh berica melalui sebuah kesimpulan.

Bagian penutup ini memang memcrlukan persiapan yang
matang untuk dikerjakan. Pakatjaan yang selalu dilakukan ba*
nyak waitawan invcstigacif ialah mencatal pelbagai kuHpan,
daii khasanab data daa keterongan yang terakumulasi, untuk di-
luangkan ke dalam rangkniao kata-kata yang membantu klialayak
mcmahaml isi penling laporan. Ukurannya ialah mcnyentuh
kepcnlingan khalayak yang lidak mau berpanjang-panjang mo*
mikiikan sesuatu. Mereka hanya akan menyederhanakao seal me
lalui peogkategorian, yang artlfisial sifalnya, dalam menangkap
titik pen ting materi permasalaban. Khalayak bany a akan merainta
bagaimant akhir daii kisah melalui kesaa posUlf atau rvegatif
kepada, misalnya, sosok berila yang dilaporkan terlibat deagan
sebuah pelanggaran atau skandal

Dengan kaia lain, dl sini ada ruang yang mesti dipetsiapkan
se|ak dini. Penulisan mesli meraocang Bagian Awal dan lengah
dengan baik sebelum masuk ke akhir laporan, Beberapa bagian
sebelumnya memperbitungkao akan adanya penutup yang logis,
mendasaj, terkait dengan uraian. Hal inl menyiratkan upaya
mengkronologikan semacarn klsah hidup seseorang yang akan
dirulup dengaa akhir kamatian, Atau, sebuah kisah keseharJan
hidup, yang dlamali dari pagl hari, ditutup dengan perplsahan di
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malam hari. Hal ini menyiralkan papafan klsah invesligatlf yaag
dilutup berdasarkan rangkaiao atau jelujuran sebab-aklbat yang
dapal dlpertaogguDgfawabkan.

Unsur Kisah InvesUgalif

Pelaporan invesEigatif biasaaya ditulis raelalui peoggunaan
unsur tcttenui di dalam struklumya. mengindikasikan, misnlnya,
bahwa jenis kud iDngkuman kerap dipergunnkan di daJam kisah-
kisah invcstigalif kelika mengungkapkan soal-soal pelanggaian
yang belum pemah terjadi di ruang publik—selain kcrap pula
n»enggunakaD jenis-jcnis pembuka naratif, konlras, sapaan
langsung {direct-uddrcss) atau tipe/ead lainnya. I^da bagian yang
lain, kisah-kisah investfgalif juga raemakai anckdol dan ilustxasi
amatan,,dan menekankan adanya benang merah pengisaban di
dalam keseluruhan topik materinya. Selain itu, pemakaian sudut
pandang yang lain di dalam penulisan juga kcrap dipakai, gay a
peQUtuian Orang Pertama {A FiKt Person Aitich) ialah salah satu
aiatnya. Itule-Anderson' meraerikan bcbetapa contoh.

Lead Rangkuman

lovestigasi Fred Schulte untuk kasus rumah sakil veteran merrg-
habiskan waktu selama 4 tabun dan melibatkan dua Euntutan
pengadilan sebelum akhiinya serial ' empat harinya mulai
dipublikasikan. Setiap hari the t^ews/Sun-Sentinel meoghadirkan
scbuah kisah di sisi utama (mcrinbor) yang merincl sebuah
pembongkaran besar-besarao. Di harian yang sama, pada sisi
s/debar-nyadimuatpulakisah-ksahyangmenggambarkanprogram-
program di koCa lain atau kasus-kasus spcsifik di Miami;

Kisah iriQinbar SchuJtc yang perlama diroulai dengan sebuah

7 Wuinber^, op.cil, him 403.
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lead ringkasan yang keras, sebagaimana lead kebanyakan kisah-
kisab investigatif yang mengungkapkan sesuatu;

Kematian pasien yang berlebihan, ketidakdisiplinan para dokter yang
tak masuk akal dan pertumbuhan beibahaya yang tidak terkendalikan
telah raewabah program-program bedah jantung bagi para veteran
Amerika lebih dari satu dekade, demikian ditemukan oleh investigasi
News/Sun-Sentinel.

Penemuan-penemuan ini didasarkan pada dokumen-dokumen
federal tentang Administrasi (Dinas) Veteran (VA) yang diperdebatkan
para pengacara selama tiga tahun untuk disimpan saja. Investigasi ini
adalah ulasan independen pertama mengenai jaringan bedah jantung
senilai 27 juta dolar per tahun, yang dijalankan oleh sekumpulan kecil
dokter-dokter VA yang menjalankan urusan mereka secara rahasia.

Lead Blok dan Nut Graph

Karena sebuah investigatif lebih panjang daripada sebuah berita
biasa dan bisa jadi tidak langsung pada saat itu menyampaikan
beritanya, reporter barangkalli ingin melukiskan sebuah gambaran
dan mengajak pembaca memasuki kisah sebeium memberikan
mereka zieivs peg. Untuk melakukannya, reporter menulis sebuah
blok lead [lead block). Kemudian beberapa paragraf selanjutnya,
satu atau lebih nuf graphs digunakan untuk memberikan seorang
audience semacam efek, so what, lalu bagaimana? Di dalam kisah.

Berikut ini adalah sebuah blok lead dari suatu kisah di The

Minneapolis Star. Temannya menuntut: kehidupan emosional
seorang dokter atau perawat yang bekerja di sebuah unit gawat
darurat, di mana hitungan per detik bisa menjadi perbedaan antara
hidup dan mati. Paragraf-paragraf pembukanya staccato (terputus-
putus) dan sebuah naratif, dirancang untuk menempatkan pembaca
di tengah-tengah tindakan dengan segera.

Sabtu, 9:30 sore.

"413, Code 3 untuk Third Avenue danRranklin. Sebuah penembakan."
Departemen Kepolisian Mirmeapolis telah memanggil jasa ambulans
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Piisat Media Hennepm Couoty, Owcd Slrandburg. 38 lahun, seonng
petiigas pengirimkru ambulacs, i^ng^ih bekeijs dl dej^n^'/chbourd,
yang minp dengaa kokpit sebuab pesawat terbang. Pekeriaaiuiya
adalah mendapalkan salu iim bcranggolak^o dua parajuedls daUm
ambulans prrlnlongan peiiama yaog lengkap uoluk seseorang
yang membutubkan di bagian tnajia pun dsrl kawasan Itu sccej^al
mimskin.

la telab dibcrttahu bahwa terjadi sebnah peaembakao di
depart suatu bangunan apartcmcn dl Thin! Avpouo dan ftanklln. la
rremanggil ambvlans no. 413,

Sekaiang, lampu meoyala, sinne berbunyl dan Qcton Unit 413
betada di jai«o (epat pada pukul 9:30. Seiiap dniik bcgitu berharga.

Sesudah meoggambarkaD suatu luklsan nyala bagi para
pnmbaca, Visah berpindah pada nut gropit, yang keimidiaD diikuli
dengan paragraf«parjgrafjang 1ebib menjelaskan:

Segera, pasien lain akan dldorong memasukl ru<^ng gawal
darurat rumab sakit, kemudian ke ruang siablhsasl, di mana orang*
omiig yang sakit becal diiawat.

Dokter dan perawat menycbutkan Ruang Ptnikam (stob), land9
di luai ruangao meoyebutkao Ruang Merab (77tei?edRoo2nJ. Ruangan
berkuran 24 x 30 kakj diisi dengan alat-alal yang haoya dimeogerti
paxa dokter—benda*benda dengan nama-nama yang terlalu snUt
uotiik diingat.

Kamax itu bersih.

Dl tcngdh-tengah ruangan terdapat due meja berkaki loda.
Gaha-garis merah lergambar mfrngeUlTnglnya scblngga dokur akan
mengetabui area optimum untukbekcr)a. Sctiap meja—mereka aebut
moja dorong rumah sakit—beitutup kertas biru.

Satu<Mtunyd nrang yang akan beijaJan-jalan di dalam ruangan
ini adalah para dokter. pcrawat« dan p^keiia*p«k8rja rumah sakit
Jainnya. ̂sien*p.tsicn didorongmasuk danbeberapamenltkemudlao
pergi ke bagian*bagian mmah sakli lalnnya unruk pcrawalan lebih
lanjuL, yang Jain ke kamar mayat,

Orang-orang medis yang bekerja di dalam siobroom sebenajDya
dapal juga menyelainatkan bldup orang Iain. Orang*orang mall di
tangan merekn, mengerang keras dan hcfdatah'darah. Di luar, para
ketuaiga menjerit.
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BuUeted Porognph

Dalam kisah pertajwinya mcngcnai rumah sokit VA, Fred Schuhe
melakukdD apa yang baayak dikerjakan para panulis unluk bagiaa

perlarca serial kiaah mereka. la mcnggunakan beberapa paragraf
barpeluru yang nYCTangfcum penemuan-penemuan penling dalam
Invcstigasi lersebul;

Wejvs/Sun-SeJitrnc/monemukan bahwa:

TingVnt keination akibat bedcih-j^muog (11 niinfili .s.ilit«rimjah sakit
vcleron teroyata limakali dibandingrun\i^h sakit lainnya—perbedaan
yang tak dapal dijelaskan atau (Uiusiifikasi oleh para dokter VA.

Tingkat kematlan malompat pada level yang berl^blhan S9 kalj
pada 37 rumah sakit Va anura April 1978 dan \0i2.

Umi'umt janlung VAdi empal kola—terma^uk Miami—dituiup
Rctclah terblu banyak paaien It^was.

Progrum-prugram VA yang srdlkii dimaofaatkan, melaporkan
Ungkdt mtA-rata kamauan yang teninggi. Pura pHjHiial VA lulali
mangabaikan sejumJah peringdlHO keamanan uniuk mcnulup unit'
unit kecU.

'< Qedali Janiung paling aman bogi para vateran adalah dcngan
mengirimkan mprpka pada rumah sakii-rumah sakit universilas Pata
pejabal VA mcaunda transfer ini untuk menglit-mal pcngeluaran.

Selama empat hart berikutnya, kJsah*kisah SchuUe dengao
ekstcnsif menggali setiap itemdlvm berila dl aias dan lebih banyak

Anckdot dan Obsdrvasi

f^da kisaK dJ ruang gawat dartirat tadi, pnra pembaca lelah
mengetabui bahwa carita akan bcrkisar pada kehidupan—dan
kematlan^ii ruang gawal darurat, dan seperli pa&Ien, mcrckn di*

bawa ke dalamadegan Imdakan yang dilakukanambulans. Berbagai
observasi Kamnr bersih, Gaiis merah, lergambar dJ sekelilingnya,

berbunyi keras dan berdarab, membantu pcmb^cn untuk melibat
tiodakdD-tindakan tcrscbut saat mereka membacanya, Observasi-

obscrvasi itu, sebagaioiana anekdot. digunakan di sepaDjang
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cerila unluk mcnggairahkan, memtangkitkao dan mcmprovokasi

pembaca da menibuat mereka merasa seolah*olal] ba^n daii
dndakao larsebut.

Sebuah anekdoi—sebuah gambaiao yang singkat, menghibur
dan suatu peristhva personal—adalah sebuah alat berharga.
Formgla yangpaling sederhana untiikdiikuli ketikamenulis sebuah
anokdot adalah memiliki satu karakicr dalam klsali beci(a untuk

melakukan sesuatu yang akan mem.mcing beberapa Upe euiosi
pembaca. Kcndab demikiaa, iagaUah selalu untuk menghiadarkan
din dan pengisian klfso frasc-frase atmosfcrik, seperti ini:,

H-d yanggelapdnn berangiD ketikaJohn menstartermobil.Sementara
m^tahari pRrlahnn mendakigunung, John menatarter mobiJnya.

Lebib baik gunakan obscrvasi'observasl seperli ini:

John menyalakao nnbll mcrabnya, melihet ke arah (epian suogat.
meruinggunya keluar.

Atau:

John mcngisap schalang rokok sambil menyolakoD mobii iDerahnya.
la memandang ke a«h tepian iungal, monungguDya keluar dan
saoa.

Monemitkan Benang

lOanci sukses sebuah laporan yang mendnJajn adalah adanya satu

benang kuat sopaafang cerita agai pembaca telap lertarik, Benang
itu dapatberupa sebuah situasikehldupaayangiuh penyimpangDn*
penyimpangan yang aneh atau ketegnngan yang mengarah pada
akhir mcngejutkaa, yang dimanfaatkan untuk mcmpcrtahankan
keterlarikan pendengar lerhadap kcseluruban klsab.

Dalam kisah mengenai ruang gawat darurat, maJam Minggu
adaJah benang yang mcrajut keseluruhan kisab. Artikel ilu dimulai
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dengan suatu penembakan di malam Minggu, berpindah pada
statistik tentang perawatan di ruang gawat darurat, datang kembali
di malam Minggu berikutnya, bergerak pada lebih banyak kutipan
dan informasi mengenai ruang gawat darurat, lalu berakhir pada
suatu malam Minggu. Pada akhir kisah, para pembaca telah
diperkenalkan pada sebuah keragaman pasien dan dokter yang
bekerja di malam Minggu yang sibuk, para pembaca juga telah
diberitahu berbagai hal mengenai ruang perawatan gawat darurat
dan apa yang dikerjakan para dokter serta perawat. Pembaca
diberitahu berapa banyak y^g diperoleh para dokter, pendidikan
macam apa yang mereka peroleh, dan bahkan beberapa hal lucu
yang dapat terjadi di sebuah lingkungan yang muram seperti itu.
Kepala ruang gawat darurat diwawancarai. Dokter dan perawat
diwawancarai di tengah kerja mereka dan di luar jam kerja. Pada
pertengahan kisah, pembaca dibawa ke malam Minggu lainnya,
lagi-lagi (dalam pengisahan) secara terpotong-potong.

Orang-orang yang bekerja di ruang ini melihat semuanya. Obat-
obal terlarang. Penikaman. Penembakan. Pembunuhan. Bunuh din.
Kecelakaan mobil. Kebakaran. Goresan. Memar.

Mereka mencoba menenangkan pasien dan keluarganya. Mereka
ingin menyelamatkan semua orang, bahkan pada saat mereka
mengetahui tak ada lagi harapan.

Dalam sebuah kotak [cubicle, ruang berbentuk kubus), seorang
dokter berjubah hijau berbicara pada seorang wanita yang terbaring
di atas meja dorong dua sislnya dilipat ke atas.

"Mengapa Anda tidak mau berbicara dengan kami? Apakah
Anda merasa tertekan? Apakah Anda mencoba bunuh diri ?"

Seorang pria yang dibawa masuk menderita overdosis "bubuk
malaikat (angel dust)". la mengumpat. la tidak menghendaM
perawatan apa pun. Seorang penjaga keamanan diminta untuk berdiri
di dekatnya.

Sebuah ambulans membawa seorang wanita, kasus lain stab
room. Anak perempuannya berdiri di luar, raenjerit, 'Aku ingin
melihat ibuku, aku ingin melihat ibuku."

Ini adalah sebuah malam Minggu yang Iain.
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Sudut Pandang Orang Perlojna

Kisah-kisab berila jarnng sekali dilulU daJam bectuk orang
pertama {just ptrtori]. karena para reporter diaiari uotuk membuat
jar.ik dengan lulisan mereka, guna menghadirkon kcdua sisi kisah
teiStfbut. Atas nama objektjvitas, reporler ditaUh untuk mcnjadi
tatdu berdiri .scbagai) peaengah, untuk menyaksikan sebuah
penstiwa, kemudi.in mcnccruakannya kembali dabm bcntuk
kata-kata sehinggd para pembaca, pcmirsa atau pendengar yong
tidak bcrada di tempat ilu dapat nacrasa seolah-olah mereka ada

di Sana.

Tak seperti sebuah kisah Aordnotvsyang tertulis dalam sebuah
s tniktur piramida lerbalik, sebuah laporan yangbendak melibatkan
pcmbacanya dalain sebuah kisah emosional bisa jadi efeklif (jika
dftuturkan sccaraj jinl person. Dalam kisah'kisah ini, penults
mengundang scorang audtens pada pengalamac pribadi. ArCikol-
arlikel orang pertama dapat menguatkan kcsao dan menjadikan

subjek personal mcnjadi lebih riil. Contob, Aku adalah scoraug
tahaoan dalam peojara kola, alau. Aku bekerja sebagai seoracg
pcnjaga di penjata pemeriDtah,

Bcrikut ada)all permulaan daii sebuah kisah orang pertama
yang ditulis olch seotaug maliasiswa jurnalistik yang suaminya
teroncam mati karcna kanker. Kisah iLu memberi efek Icbih dalam

penceritaan first person karcna gaya semacam in! mengizmkan
penults unluk mcngiingkapkaD kisah personal dan emostonalnya
yang ttnggi langsung poda pembaca. Arlikel tersebut dtbcli olch
TheArizona nepuhlic.

Aku berdiri di bak cuci di dapur nicncuci s;jyuc.jn segar untuk niakau
malam. Denni.« pular.g darj tcjripat kecjanya dan mengatakan
ij born saja mcndcngar sebuah lagu di radio yang menggambarkan
pi'casaannyH.

"Lebih baiklah p.ida rtiriinti karvnd kaii tidak berguna bagi oratig
lain," tn bi'ckaia stfmtnJ menciumku dan mcng.ainhil ^ebl1ah gelas.
(Dennis sedang berada dalam nnod y<»ng rendah, dan kitpiklr aku
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Ichlh baik oieoemaaioya s^ienak)
Suamlku, DenaSs. bcrusia 24 tahun.Kami suJali ffi€nlkah gelama

2,5 ta)um. namun komi tak pernah mrrasa pasci berapa lama lagl
kami bisa b^cMrna Dennis mendeno kankei dl lunaknya.
Dokiernyo lelah memberiiabu kami bahwa kankeroya merxiiiakdn
sebnah bsntuk yang amat jarang, dan mccika (pai'a dokter) Udak
blsa meJaknkan labib dail L'kspenmen dengan bsrbagdi i>bfit-ol>alan
ildlam upaya mereka melakvikan pengobatan. Para dokwr b«rk<)id
bahwa semakin lama kanker Dennis Udak mengdldnii peiUimbithan,
scmokin besar kemungkinannya unlnk selainal.

Kami pjkir ken^aiian untuk hidup adjliih faki^r yang paling
penting. Bnlah bagalinann. kcmauun Ini membawa kaini mampu
mekwad saal-saat di mana mood kami berada di Ulik mrendah.

Dalam kisah ini, penuUs menggunakan schunh blok lead yang
mencmpatkan pembaca di dalam dapur, bebt^rapa menit scbclum
makan maJam. Kemudian ia meninggalkan dapur fcjcnak untck
membanguri kisahnya. la kembali kc hari perkawlnan mereka dan
mcniclnskankesulitanyargdiilami Dennis saal berlutut. Kemudiao
ia menjelaskan apa yang mereka alami ketika mcngetabul bahwa
Dennis menderita kaoker. Iajuga mewawancarai dokler-dokter dan
mempelajari catatan-catatan yang melaporkan slatistik mcngenai
kaoker jaringan lunak. Sccara pcriodlk, ia kembali ko dapur, benang
yang mcngikal pembaca secaia personal terllbat dalam kisahnya,

Ketika Dennis mencampui minuman, ia benanya paddku, "Sariatkah
CQgkau betapa singkdtnya waktu peraikahan kita dan bcrapa baoyak
dl autara waktu Ilu aku menderita kaaker? Aku lak mou en^u selaJu
melalul hahhal semacam ioi."'

KamisudahpemahberWncang-bincangsepertl Ini sehelumoyadan
aku tahu perbincang®'^ scperti mengardh ke maua. Aku meajatuhkaD
pandangenkii daflnya dan bergerak mengeUllngmya menuju knlkas.

Kisfib-kisah firsl-person amot sangal kuat kaicna, di dalamnya,
seorang penulis harus raenghidupkaa kembali sebuahpengalamaa
personal dan tcrkadang bahkan mcnyokitkan bagi massa pcm-
bacanya, Dalam kisah kanker, penulis harus berbicara lentang
[peiasaan) kelidaktcnleramannya, keuangannya dun ajiggota
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kcluarga lalnoya. Tak ada salu pun di antarn icu scmuayang mudah
untuk ditakukan. la mcngakbiri kisah di dapur itti, selagi ia dan
suamioya barsantap malam.

Obat-obatan dan (poiyinaran) babjU lelah membuat DeDrus sienl
Doktor tidak d^pat memaitikan apakah hal Inl cuma kondisi
sementara saja Kami ikt^k mendiskusikan anak^aoak yang jrigin
kami mliki. Kami hanya meiianti.

Secrentara Dennis makan dan brchicara lerlang kemungkinan*
kenuingkitJdn b^rinvestasi pada schnah nimalk, aku menyadari,
dcikgan piTml\ r^sa ."^ukur, bahw.i ij tak pemah mnnyrrali.

Mempcraiapkan PcnuUsan

Terkait dengan pcncapaian hasU pelaporac yang memenuhi persy a«
ratan penulisan invcstigatif.berikut ini dlpapaikan beberapa faktor
yang perlu dip<»rhatjkan di dalam proses pelaporan invesligatif.
Dalam beberapa halnya, muatan faktor yang dipaparkan di sini
menipakan penjabaran dari'/aklor-faktor yang dipcrgunakan di

dalam konscp pcnnlisan kemeodalaman sebuah kisali. Rangkoian
faklomya bukan hanya icrfokus padaaaaC proses peaulisan semata,
mclainkan fuga lerkail dengan dimensi riset dan pendalaman
materi mclalui langkali-Iaogkah seperd wawancaxa, panggalian
keterangan dari narasumber, dan sebagaioya.

Berbagai faktor yang mesli diperbatlkan itu adalah sebagai
berikut®:

*  Pemakaian akumuiasi fakta bcrdasai hasil pelaksanaan rlset
yaug teliti dan ekslensif, knat dan lemahnya isi laporan
investigatif yang dibual. kerap lergantung daii proses pec-

caiian data dan keterangan yang dikerjakan di dalam riset.
Pelbagai tempatin/ormasi,yangraeslidijelajahi, diantaranya,
iolah pcrpuslakaan umum, dokumenlasi media massa, serta

a  Ib'd. n/ic«. him. 476.470,
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berbagai tpmpat lain yang mcnyediakan pclbagai Catalan
dan doteimen publik,

Mcmpprgunakaa kclerangan-ketetangao yang didapat dari
proses watvancara, dengan arah pertanyaaa yang lelah
dipctsiapkan ke arah mnteri invesugatif yang hendak
dilaporkan. Rancangan pertacyaan, misalnya, diaxahkan
kepada jawaban-jawaban yang dapal menguatkan topik dan
materi Ivilisan. Proses wasvancara melibatkan pekerjaan

mengurut sulnbe^suJnbet Informasi darl pihak yang paling
lidak penling sampai yang menjadi kunci kcterangan yang
dibuluhkan, BekerjaJah dari pemain yang paling lidak
penling sanipai pada pemain lerpenling akan ir.embual
proses wawancar abagi orangyangberada di tengahlingkaran
(auh lebih mudah.
SegaU kelerangan lelah dikonfirmasikaii kepada narasum-
b cr. Hal Inl berarli pengecekan bcrulang kali kepada sumbet-
sumber yang Infcpnnasinya menjadi dasar materi lipulan,
Untuk ilu, bicaralah pada scbanyak mungkin sumber.
Konfirmasikan selaJu inforraasWnformasi yang penling
paling lidak sebanyak 2 kali, atau lebih jika memungkinkao.
Jangan mcngganiungkan diri hanya pada saru sumber.
Memperbitungkan kcrangka. aiau konleks yang tcrkait
dengan malcri, melalui pelbagai kelerangan yang didapat
dari sumber-sumber off the record. Hal ini diperlukan guoa
menjaring pcmahaman akanisilipulanyangmcmilikibany ak
segi kcterhubungannya dengan pelbagai soal di masyarakat.
Unluk ilu, bila mcmungkinkaa, scgala kelerangan dari
sumber lanpa atribul jail diri ioi dapat direkam. Jika mereka
masih juga menolak, lanyakan apakah mereka mengetahui
sebuah sumber yang bersedia direkam.
Melakukan pemilihan jcnis lead yang tepat. Jenis lead
Ringkasan, misalnya, umumnya dtpakai unluk sebuah kisah
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investigalif yacg hendak dilaporkan secaia iangsung. Jenis-
jenis IcQd Naralif, Konlias, Direcl QuotaUon. alau lainnya,
biasanya dipakai untuk pelaporan klsali yang Hdak langsuDg
diungknpkan malcri utaroa kejadlannya.
Pemakaian paragtaf.paraAtaf berpeluru, yang membanlu
meringkaskan peroahamao khalayak, uDluk awal sebuah
laporan kisah investigatif yang panjang. Hal ini akan
memudahkan khalayakuntuklangsung mendapackan unsur-
unsur penling dan pelaporan.
Pelbagai anekdot dan observasi juga menjadi alal pembaniu.
Dimensj humor dan ilustratif kerap dapat menarik emosi
khalayak untuk terus mengikuii uraian wartawan.
Membuat jaliaan pengisahan yang kuat dengnn mem-
pergunakan bcnaag pengisahan yang lelah diperhitungkan
efektivius kekuatan daya lariknya, Misalnya, memuJai pengi
sahan melalui pelbagai lokoL (berita), alau melalul rincian
kefadian yang dramatis, unfuk akhirnya dikaitkan dengan
topik dan inalen investigalif yang hendak diungkapkan.
Ketika materi liputan hendak dilaporkan sccara seriaJ,
berbagai Hal telah dipcrlimbangkaa. MisaJnya. dengan
mcmbagi pengisahan kc dalara subfek-subjek ulama dan
subiek-subjck tambaban (sfdebor), serta rnemakai dayatarik
foCo-folo, garabar lain, dan grafik informatif.
BUa diperlimbangkan cukup efcktif daya persuainya,
benlukan gay a penulisan mclalui pelaporan Orang Penama
ifirst'ptrson) bisa dimanfaatkan. Cara penulisan sepcrti ini
biasanya akan melibatkan lopik-Copik yang bereifat pribadi,
personal, alau privasi Untuk racmuluskaDnya, diskusi
dengan editor atau pimpinan liputan meiupakan jalan
meadap.itkan kepaslian efeklifitasnya.
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Etika dan Hukum: Labeling
Warlawan adalah pencipta lokoh. Mirip dengan pendongeng cerlia
fiksi. la kcrap berbadapan dcDgan halusinasi rekaan lokob-tokoli
baik atau buruk. la dilantut, secara mudah dan ringkas, unwk
menjelaskan bagalmana gambman subjek bcritanya. la lak mau
kefcpotao diWnya» seielah who, basaimana sih orang tetsebut
dilihal dari kcseluruban? Apa dia memang mcmiliki ciri-cirl
spesifikyang unik, aneU, atau luarbiasa.

"fters memang benugas melukiskan dan merumuskan watak
sescor.ing," niloi David S.Broder."

Mereka barus segcra mereka-rekn subjek berita mereka mclalui
pelbagai isyarat yang sermg berbada'beda pada saal yang bwlaln*
lainan, Pada saat kemwelaD memuncak, keUka masyarakal sudah
menunlut tokoh mereka hadir segera dalam berbagai rupa dan
keierangan, iabarus segera menjernihkan gambarausosokberilany a
dengan ke>eiDihan yang langsung dapat dipahami masyarakal.

Bagaimanakah walak sosok berilanya ilu sesiirigubnya? Apa-
kah la pemberang, aUu lembut hali, alau suka melucu? Apakah
ia benar-benar pinUir dan cerdas, ataukab sekadar pengoleksi
saran dari lim penasibal ahli di eckHarnya—yang sengaja dUcwa?
Benarkah ia disegani kelika mcnjabal kotua lim Pacitia Kbusus
(Pansus) di legislalif knrena kemampuannya dalam menguasai
pelbagai peraturan Hak Angket dan lika-liku kcbijakannya?
Alaukah, ia hanya seorang yang suka bearing di tempaMempat
hiburan maha), dengan selebriUs'canlik, dan puJaag ke fumab
kcdua atau kctiganyayang dipenuhi baraag-baiang luks dan raahal,
hasil moneypnriijcs?

Berbagai petlanyaan Hu raengimplikasikan perlimbangan
wailawan unruk berlanggung jawab terhadap faktualitas peraberi-
taannya. Padaiial warUwan bukanlah pengurai wat.ak atau karakler

Bnjcc D. llule & Douijh^ A Anderson, 1VH4. A'f»vs WriUng and Hsportmi /or-
Tbdov'sMerfM, IhinJ odiiJoft, New VoiktMnCtawlli)!. Inn. hlrn 512-516.
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orang yaog banyak dikerjakan para psikiafer sampal paianormal.
Juga, bukanlah pendpla lokoh £ik$i di halaman-halaman berUa
majalah dan koran, aJau siaran^siaran telcvlsl dan radio. "Namun,
pekcrjaan kaml memaks.i kami meDjadi pencipta tokoh." keluh
Croder.

Karena itulah, wart.wan mengambil kemudahan kerf a seorang
karlkaturis.para peluki.skariiindihalaniaa editoriaJ, dangansabetan
gambaran keunikan lerlcnlu ketika menampilkan subjck berila,
Mcrcka memillh, merangkum, dan muugkin menonjolkan, secara
berlcbihan, satu aspek tcrtentu darl oraag yang sedang dibahas,
dan dcngan domikian, mfircka pun mcnciplakan katikatur,

Mclalui prosesiIdah, sej.irahjumalistik Amerika,dipemberitaaa
pemllihan presidpn, menggatonsikan iokoh-Jokoh pemimpia dengan
sebutan-scbutan sepcrH; The ffinh Ubera! (Royal Beromong kosong)
untuk Waiter Mondale, the Greor CommunicQior (Koniunikator
Terbesar) dan sosok RonaldReagan, ihcFUssyMoroh'zet (Keccre wetan
Moralis) dari Jimmy Carter,"the Aivkmrd Unemon (Kawal Kaku)
Gerald Ford, TnckyDick (Mata-Mala LicU) imluk Richard M.Nixon,
thePro/r/eftpah'5t(PopuJis PadaogRuniputJ untukMcCovem, Happy
V\bnhr (Pablawan Kesenangan) dari Humphrey, Fj'ery SesregaUonist
(Pemisai Warna Kuiit Berapi-api) untuk Wallace.

Polukisan watak seperii itu menggambaikan ruician perilaku
lokoh berita yang diamad wartawan sebma mereka meagikuii
perjalanantokob terscbul.Dunja politlk Amerikamemangmemi)iki
caiaian panfang, dan pcnliog. bag; juraalismc. Sejaiab pcrs mereka
selalu mencantumkan /rcnj-jfem pembeiitaan tentang momen
pemilihan presiden. dari saat pencaJonan di tingkat negaia baglan
sampai arena Geduug Putih. Tiap tokohnya menjadi babao yang
dati sejak dini telah diikuti para wartawan, Catatan pcmberitaan
moreka menunjukkan laporan-laporan mengenai tokoh-lokoh yang
Cerpilili dan Jerjungkal dari pencalcnan, Namun, rata-rala mcmiliki
gema publik yang cukup luas.
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Isil{at moraJis bagi'inantan Presiden Jimmy Carter, iDisaJ-
nya, bukan saja ditcmukan saat ia masuk ke bursa Ja^ndidat
keprcsidenan. Aian lelapi, didapat melalui riset yang begiiu detil
pada momen-momen kehidupao Carier—yang bukan dilaporkan
hanys unluk meraenuhi peuulisan biografi singkal. Riset yang
panjaag mengenai biografls pcrjalanan karier hlngga delil-delil
ptsrwalakaniiya. VVartawan Post, Don Oberdorfer menuliskan sketsa
Carter, kelika ia baru mernuUi melangkahknn kakinya di cakrawala
polilik kepresidenan, pada 16 Januari 1976,

MeoutQl Broder, lulisan Oberdorfer berikut ini metupakan
salinan pcr^valakan Carter di saal bursa pencalonan, dan ternyala
mernbuktikan kenyacaan langkah-langkah polHiknya kelika mcn-
jabat ptesideu di negara adikuaaa ini.

aira Carter adalah sebagal scorang petam dari davrah Selatan yang
saatai, berpctllaku wajar dan murah aenyum, sangal sesual sf;bagai
caJon darl kalangaa takyal jeUta

Di baweh pennukaan tornyata maslb ada sepsrangkat slfat laln-
intelek yang tajam dan terdisiplln tekad yang kuat dan keyakinan
yang tergoyehkan Kala Ibunya, UbiaD, "dia aepertl .scckar
kudng cantlk dengan kuku tajam."

Laporan berita Oberdorfer ini banyak incncanlumkan isililah*
istilah yang meluklskan perwatakan Carter. Scbutan "petani daii
daerah Selatan" bingga "seekor kucing cantik dengan kuku tajam,"
merupakan gambaxan yang diupayakan wartawan padamasyeiakat
aknn calon tckoh presiden mereka.

Upaya menciptakan penokohan dengan sebutan'sebulan
seperli ilu, bagi jurnalisme, dikenali dengan nama labsiing.
penamaan, alau penjulukan,

Dunla pers Amerika sangat dekat dengan kegiatan penjulukan.
Bukan hanya mclipuli penokoban orang-orang, melainkan juga
mcnyangkut pengislilahan unluk dimensi-dimensi ruang sosial
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yanglebih lu.is. Hinggajoe Sallzman'®,Associate Mass Media Editor
di USA Tbrfay dan Associate Director di University of Southern
Califoroia School of Journailsm, Los Angeles, mengatakan, "Kila
adalah bang^a yang tetobsesi deogau /a6c/s (jtilukan-julukan]."
Islilah'istllah Sayap Kanan, Sayap Kiii, Liberal, Konservatif, dan
seterusnya, yang meogimplikasikDn pcnamaan-penamaan dunia
politik, merupakan contohnya. Bagi dunia politik Indonesia,
rozim Orde Baru kerap mempergunakan tembakandembakan
peoJulukaD kepada bcrbagai pihak yang dinilai bisa merongroog
kekuasaan. Julukan-julukan negalif dilonlarkan kepada pihak-
pihak pengganggu Hu, deagan sebutan scpcrti: PKI, esktrem kiri
atau ekslrem kanan, GPK, PRD, anIi-PancasHa, Subversif."

Di bilangan kawasan lain, pemberilaan waitawan seiJng pula
mcnampllkan penjulukao'penjulukan seperti pembunub, pcmbakat
[an arson/st), bajingan (cf crook], pemerkosa (a ropi^t], penganJaya
anak [o child moJester). Penjulukan juga teriadi di dalam judul-
juduJ berita, conlohnya, Hatiawan Howard Hughes, Raja Film Sam
Goldwyn, Raja Media Ruperi Murdoch, lUkang Pipa Bill /ones,
Bapak Bom-H untuk Dr. Edward Tbller. Demckrasi mcmbcri pula
kebebasan untuk me-Iahels oama kecil seperli the Suhan of Swat
[Sultan Pemukul), Big Mac [Bung Besai), the King of Swing (Raja
Swing), Wrong-Way Corrigon. the World's Princess (Putri Duniaj.

Kalaogan pers, memang terbiasa untuk meringkas peoamaan
orang, isu, atau gerakan, sampai pada ukuran yang dapat diatur,

10 liale'AndttBon, open . him 5i7. Berbagai faktot ini duankan dan diintcc-
pcctasikan kembali rfari konsep Iiule-Anderson, 'InvssiigoUf-DcplIi Peport/ng
and Wnung- S'-fps le MhiV. Qsberapa keterafigannya discsuaikan untuk
knnwp penulisan tnvcsUfiatif, yang memakal pcndekaUn konjep iii-deplJ'
rcportjng di dalam acuan karianya,

tl Oavid :s Bfodsf. 19«J. Btrllo Dr Dohk Berila:Ar>a)lils mendahm di bcSakang
hyor bosamono lodlnyn hpomn/Qmotisuk. Pustaka Slnar Harapan.
dsn judul asli. Sshjnd7T/e flonf ftjiuA Candid L^kntHowIhoNvwsis Mode.
1987 by David AHrndBf, U'iih Int.CreaUva Manafietti^rvt, Nc» York; diter-
jumahkan daii bshasa trisgjis oleli Dc. Lilian "ftdiB^udhana c>p.(y<., IiJm S3-54
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dan manyarikanjiya ke dalam satu kata atau ujigkapaj3.^^ Tlap
sebutaja mengladlkasikan mengapa seorang individu atau isu
manjadi bcmilai berita. TUstulan masyaiakat yang ingm langsung

menangkap apa yang lerjadi. diupayakan pers malalui penamaan.
yakni,- pada upaya mengubab seorang manusia yaiig kompleks
menjadi satu karakler lugas yaog bersifal undimcnsiona), atau

mengubah satu isu sosial yang rumit jnenjadi slogan yang cocok
bagi Aead/j'/te atau tayangan tclcvisi.

Hal ini mecgakibaLkan pongAAih kuat pada kalangan wariawdn
kelika meliput fenomcaa yang tclah menjadi perabicaraan publik,
Wartawan, scjak dini, lelah berkemungkinau dJpengaruhi oleh

sobuah prasangka. Hasil betitanya menjadi scbuah pcngulnngnn,
raemperkuat stereotlpe dan tidak mcnawarkan kepada pembaca
aiau pemirsa pandangan alau obser\'asi baru. Dahkan, sumber
beiita telah diseleksi dari awal dengan besaraumogn/fude sebuab

isu, peihatian, atau pcristjwa.

^rsoalannya muncul latkala teijadJ kelainan atau porubahan.
Pcrikku yaog berteatangau dengao sebutan Icrsabut menjadi
sesualuyang tidak umum alau bcrnilai berita. Kalangan pers bukan
lalu mclihal adanya kesalahan, atau lelah menyapckkan.

F^oamaan lerjadl semaca*raatd ksrena hd ini mempermudab dau
mcngorgaoislr llngkuogan di sekitar kiU. Hampii' lak mungkin bagi
reporter berila dan aurabcr berita untuk mengindari pengguoaan
sebutan atau penamaan. tetapi kbalayak berila (erlayanl leblh balk
kalau reporter nieogakui persoalan-persoalsn yang melekat dalara
proses penamaan dan tidak membiarkan sebulan mendikic pclipuian
alas suatu peristiwa.'^

12 loeSi^luunan. lanusry 1999. "Labale, Images,AndThe t^vws Middle", Magazine:
USA Today Mo-osjne, Seclira; WoiUs & kougts.

13 Dr. Daddy Mulyana. M.A., 1939. IC'ojnuri^tenW; fnaneropo;>j|
polilskdajf budoyu hmankasiiriasyunkal koniemporer. Batidiifig* PT
Roadakarya, him. C9.

222 I JUItNALliMC |NV6ST(CAS<



Ke$Ulan ioi b^yak dikerjakao oleh media. Bagi banyak kalangan

pers penyebulan ioi hanya merupakan sebuah gangguac kccil yang

ridak serius.

Akan Wiapi, melupakan kepenlingan publikyang lerganggu,

penyederhanaan itu bisa herakibat baoyak Orang, alau pihak,
aJau golongan, menurut Saltzmaa, terteotu di masyarakal mcniadi

lerganggu karena isl 'oplni" atau "posUi" yang dijulukinya. Mereka
dapaJ terjebak dengan pengkalegorian warCawan riari ukuran

kerangka "lidak herpihak, Udak posli, sainpaf Icrsangka".
Hal mi akan Jertuju kepada pemberitaan yang icogah mcnjadi

petkara dr pengadilan. Sebulan-sebuian pembunub, mlsalnya,

teial) melewall batas keNvactangan wartawan bila pengadUan

belum memutuskan ber^alah dan tidaknya seorang tertuduh.-

Tanpa pembukUan yang kuat, aCau fakta-fakta yang kual, warlDwan

yang telah menjulukl seseorang atau pihak teilenlu» sama saja

dengan telah menghancurkao hidup mereka di slsa umurnya,

Walaupun kemudian pengadilan atau pioses waktu kemudiao telah

menyaiakan oiang atau pihak tersebut telah lidak bersalah, alau

telah berubah. masyarakat telah terpengaruh dengan penjulukan

wartawan: repuiasi dan kenangan orang atau pihak lerlentu

telah bancur. Hal Ini mirip dengan )ulukkan FKI alau komunis.

yang terus menempel pada seseorang (sampai keluarganya), di

jaman Orde Baru, yang secara sistemaLis diiancang kekuaaaan.
Mereka dlpandang rendah oleh llngkungannya setelah sebutan

itu menempek walaupuo telab meojalani hukujnan yang cukup

panjang, dan telah menyataian tobat.

Sebab, biJa melihat dari tujukan teoti komuuikasi—dengan

pendekatan fenomenologia, si objek yang telah mendapal fulukan

tertenlu, walau dapat memproles» sulit mengubah keadaan atau

konsekuensi atas penjulukan lersebut. Deddy Mulyana mema*

parkan;
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Teori penjulukan [labeUing theory] raenyatakan bahwa proses
penjulukan dapat sedemikian hebat sehingga korban-korban
misinterpretasi ini tidak dapat menahan pengaruhnya. Karena
berondongan julukan yang bertentangan dengan pandangan mereka
sendiri, citra-diri asli mereka sirna, digantikan citra-diri bam yang
diberikan orang lain. Dampak penjulukan itu jauh lebih hebat dan
tidak berhubungan dengan kebenaran penjulukan tersebut, terutama
bagi orang dalam posisi lemah, ral^at jelata, misalnya. Benar atau
salah, penjulukan itu dan reaksi yang diberikan objek yang dijuluki
terhadap orang lain, "membenarkan" penjulukan tersebut. Maka
nubuat itu telab dipenuhinya sendiri, dan dalam kasus ini menjadi
realitas bagi si penjuluk dan orang yang dijuluki (Philip Jones, 1985:
65]. Pernyataan klasik sosiolog ternama William I.Thomas "if men
define situastions as real, they are real ini their consequences" yang
terkenal itu masih aktual. Manusia memutuskan melakukan sesuatu

berdasarkan penafsiran atas dunia di sekeliling mereka.'*

Labels menjadi masalah karena makna dan dampak yang dikandung

dari desksripsi pendek, stereotipe, atau klise. Pencitraan atau re-

putasi jarang diumumkan dengan cara yang adil, dan kadang

berbahaya. Hal terjadi sewaktu pemberitaan media terlibat terhadap
ketidaksukaan berdasarkan suku dan ras. "Beruntunglah, masa-masa

itu telah ditendang jauh dari perbendaharaan headline wartawan

beberapa waktu lalu," ujar Saltmanz. Untuk itu, wartawan mesti

lebih akurat ketika menggambarkan who and what we are.

Akurasi Laporan Investigasi

Mei 1977, London. Harian Daily Mail menumnkan berita mengenai

Leyland, sebuah badan usaha milik negara. Leyland diberitakan

mengeluarkan uang suap untuk memenangkan order dari manca-

negara. Para pejabat tinggi, dari pemeiintahan Paitai Buruh, di-

nyatakan menerima uang pelicin itu. Namun, beberapa haii kemu-

dian, koran ini meminta maaf kepada semua pihak yang dipojokan,

14 Herbert Strenlz, 1993, Reporter dan Sumber Berita: persekongkolon don /nenge-
mas don menyesathin berita, Jakarta: FT Gramedia Pustaka Ulama, him. 51-54.
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scinua pembacanya, dan scmua anggota sta/oya, serta semoDgat
Moj/ sebagai peudukung Partai Burub, Haiian ini menegaskan
kcsdlahannya, bahwa luforman utamanya mongaku mercka-reka
surat yang jadi dasar peloporao. Kekelinian juraalistik Moil ialah
melaporkan barila lanpa memaalikan kebenarannya kepada peiabal
yang Lerlibau Kesalahan ini harus dicebus dongan mahal

Hal ini mamerikan betapa pcnulisao invcsiigatif memcrlukan
kccermdtao di dalam nicngangkai bcrbagai fakla yang hendak
dilapofkan. Mcnulis laporan invescigatif, lak jauh berbeda dengan
kerja seotang rcdakfur, Khususoya, dalam kepckaan mengcdii
naskah reporter atau copy cdillAg siaran. Kecermataia menghilung
lingkal distorsi, di daJam nftws story, menfadi tumpuan.

Deberapa lugas redaklur, di ruang redaksi, mcngilusliasikan
kesadaran penulls investigalif: Keiika penulisaa dilakukan, harus.
diperhilungkan apakah baban pcmbetiiaanDya "menyangkul kc-
amauan na.sjorjal". Dalam hal ini, diperlukaa perhifungan unluk
menguktir "dimana dan bikimana garis pcrriisah persis mem-
bedakannya". Kalika hendak melaporkan pembcrilaan, diperlu*
kan bicungan kemungkinan "kekeliruan" fakia, scrU dampak
"mencoreng nama tokoh masyarakat". Ketika hendak mengangkat
pcristiwa "para korban", diperlukan hilungan "bencana yang akan
mcnimpa para korban". Keiika pemberilaan hendak menampilkan
foto.folo, diperlukan upaya menghilung dampak penyebaran di
masyarakal,''

Bebetapa asas penting, dalam perhilungan lersebul adalah
kemampuan uatuk mrnyolmbangkan materi pelaporan di segala
dlmensinya, setla kemampuan menanggapi kriBkan, protes,
sanggahan. dan scbagainya, dari khayalak. Scmua Jtu menghindari
apa yangdisebut—rian jadi ancaman juinallsmD—ekses jurnalistik.

15 liid, op ai. h(jif, 54,
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Pclaporan invesligatif memlllkl kecendetungan unluk menjadi
pelaporaD fakca-fakia tanpa bukU arsu pelaoggaran faklual. Hal ini
mcDguodaDg banyak perraasalalaan di dalam soal fitnab atau
pcncematan nama. Pelbagai pemyataan, yang pundid di pclaporan,
kciap meDuding aiau nicnuduh pibak-pihak letwntu, dan Ini ceo*
dcrung membangun scscorang inonjadi buiuk di inasyarabt. Ka-
laupun lidak mcnuninkan reputasi, iiaraim deugan raemaparkan kc-
bcradaannya didelam fcasusyaugburuk, hal ini pun akanmcnyiratkan
kcterhbalan aeseorang dengau scsuaiu yang bersifat jahat.

Hukuni yang mengaiur pcnceinaran nama lelah membangun
persidangan ke arab petlcmpuran vs lo vs antarpihak yang
bcrseieru. Keberadaan seal iibel telah ada semen)ak pelbagai korao
pada abad ke-U Icrlibai dcngan kescgataan niengejar akluaJitas,
Semcnjak paia warlawan mendoktrinkan kebenoran berila, melaJui
pcmaparan bukU-bukti yaog lelah mereka kumpulkan.'®

Scmua itu bisa diaiasi jlka laporan invesligatlf pers tclah
rnemiliki kccukupan bukli, lelah mcbkukan uji-sdang fakta-fakU
yang mereka lemukan.

Uptukitu, wartawan invesligatifnaesli mempersiapkap akuiasi
pclaporan. Itule-Andcrson'^ mcmberikan bcberapa usuJan:

Mcnjagaagrcsiviias dcngan letap mempethilungkan pelbagai
risiko. Mcngutip Lyle Denaislon, slkap agreslf tcrhadap
pencarian dan pclaporan bcrita invcsrtgasl tetap diperlukan.
Reporler invesUgasi harus letap menjaga kewaspadaan
dengan tanpa menguiangi nlat dan kerja pcUputan. Ketika
masalah sudah menguak, pelipul investigatlf harus leros

16 Dr.Doddy Mulyana. M op.c/i., him. CD.
17 William LRivcts b Cleve M«lhew9. 1994, EUto Msdia Maisa dan Kecen-

dewngon unfu* J«Varte: PT Cram^dia Pusiaka Utama, him.
200 kotvscp kerja part editor mcmi'^riihalkan kecermaUn penuHsan ying
kuieng'lvbSh Jdenuk aedgan koa»i;p penuUsan inveangatif kUka dikerjakjn
wanawati. Ada bebcc^ifW faktoraspokdan implikasl yiinsaefrw4«ma diambdu.
di dalam menurunkin benla inM^sUgatif. Bcbcnpa c&niohai^tigaja d\kuUp daM
Rjvecs 6 Maihewa.
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mcnjaga rUme invesligatsinya, Hal ini bcrarll mengambii
nsiko yang akan dihadapi. dengan tetap mcnumbuhkao
ritme agresifitos yang (inggi.

SemuA iiu dikarenakan sifat iDvcsligalif yang rnemang
tclah menjadi bagian dori notma hukum yang mewadahf
jurnalisme, meinroses pelbagai Isu, Pckerjaaa invcsligati/ ,
teJahdikerangka oleli batas.in'batasanetika kemasyarakalan,
Segak pros&s peliputanaya telnh berada di dalam preniis-
premls hukum.

Menjaga kctcrbakaan. MengutipMarc A.Frdnklin, pakar The
First AmeDdment dari Standford Law School, dapat dinilai
b^hwa reportasc tclah mensubtansikan responsibilitas di
dalam ketjake wartawanan. Unlukitu, dalamkaitanreportase
investigallf, penelusuran hipotcsis yang lelah dirancang
harus tetap lerbukasifalnya,unlukberubahdandimodifikasi,
Berbtigai informa^i yang ditemiikan dari lapangan kcrap
membcri peayerapurnaan, bahknn perubahan, Ketika basil
risel dan invesligasi ditemukan kenyataan fakta yang lidak
mendukgng konklusi, bahkan maDgarab kepada pemberUaan
yang meogaodung filnah, wartawan investlgatif mesli
kerabali mengevaJuasirancaagan bipotesisnya.nienilaikera.
bali kepastian penyelidikan fakta-faktanya dan sUp unluk
(erbuka terhadap kenyataaa,

Wartawan invesligatif mesli merancang sebuah keter-
bukaan terhadap perabcritaao yang lama kemudian masuk
ke dalam runlutan dari pekerja hukum. Hal ini menyiratkaa
setiap subjck-rudingan-bcritanya, yang membuat kctidak-
sukaao pelbagai pihak. mesli siap direspon sccaia lerbuka.
MemiDta saran jika lidak pasli. Mengutip Hemy Kaufman,
bahwa par.i warlasvan investigatif mesli banyak meminta
penilaian dari konsultan hukum dan para editor. Hal
ini dperluknn sebagai upaya menghindari pelanggaran
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kepentingan pubiik. Dengan kata lain, pemikiran seorang
wartawan investigatif mesti sehati-hati seorang pengacara
yang dapat menyerang sebuah kisah berita.

Selain itu, keduanya memberi saran pula pada slkap yang harus
dimiliki wartawan investigatif ketika berada dalam tuntutan kasus
libel, yakni:

•  Wartawan investigatif harus dapat menjaga sikap santun di
dalam menghadapi orang-orang yang merasa dicemarkan.

•  Tidak langsung menanggapi dengan rasa salah yang ber-
lebihan, ketika inisial seseorang diklaim telah mencemar-
kan nama. Kesalahan yang dilakukan belum tentu masuk ke
dalam kasus hukum.

Menyatakan persetujuan untuk menimbang tuntutan dari isi
pemberitaan semata.

•  Jika seorang pengacara menyatakan adanya kasus libel,
jawablah dan terus berhubungan dengan rekanan pengacara
yang telah ditunjuk perusahaan. Perbincangan hukum me-
miliki teritori disiplin tersendiri, dan sangat berbeda dengan
disipilin wilayah pekerjaan jurnalistik.

•  Segera berhubungan dengan para editor atau pengacara
ketika ada gejala tuntutan libel. Wartawan investigatif bukan
penyelesai atau pemutus persoalan yang baik tanpa petunjuk
saran atau konsultasi.

Dari berbagai pedoman mengenai hal yang harus diper-
timhangkan wartawan investigatif, seusai melaporkan kisah investi-
gasinya, terlihat bahwa institusi iurnalisrae investigatif memiliki
kandungan responsibilitas tertentu. Dalam sikap dan perilaku
reportasenya, pekerjaan investigative reporting mengandung nilai
etik jurnalistik. Wartawan investigatif dibatasi oleh self-legislation
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dan sclj-tnfoicement di dakm pekerjaancya. Profcsoc Merrill, yang
dikulip Itule'Andcrson", meringkas soa) perJanggungjawaban
seorang juraalis—yang dapat menjelaskan pula kedudukan
lacggang fawab wartawan invesligatif di daJam pekerjaannya.
Mcnurutoya, haJ inimcnyangkul spekulasifilosofis dalam wilayah
eiik jurnalistik. Arab peraikirannya menyangkut kepada visi-visi
moralifas darl individu pekerja jujiiabsme, yang meliputj prlnsip-
prineip dasar, orientasi nilai, ptsrtanggungfawaban lerhadap diri
sendiri dan orang lain Tcrkail pula dengan kcputusao lerhadap
diri acndiri akan bagaimana ia membangun hidup, bagaim.iDa
la rncnanggapi pelbagaj pelanggaran I'uraalislik, bagaimann ia
mcngcrangka pandangan tcrhadap diri dan orang lain, bagaimana
ia betpikir, benindak, dan bereaksi terhadap masyaiakal dan isu*
isu yang mellcgkuplDya.

ia David Spork, l9gs, Wcpomnt a study w /rr.Mrjuu. Oxford. Focal
Pji;«.hlm <37.
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JURNALISME INVESTIGASI

MIKEWAUACE"

Mike Wallace, lahir 1918, memulal kaner pada ia57

"Siapa mementanihiT Tenlu saj.i Edsvard R. Murrosv dan
pmdusomya, Frud Ftieadly,... DokumeaterSenalofloseph McCarthy,
Harvest of Shame. Ada bauyak. Sellap oraug memilSkl pcagbaigasn
semacam itu lechadap kerja murcka, dan sesi'orang mera^e ...,)ika
gaya dapal melaVukaa jenis ktsah semacam itu Sebeliimnya, lidafc
ada TV majalah berita. Tidak ada Ni§liiline. Ketika kami pertama
kali mcmulai CO Minutes, sesongguhnya kami tak punya arah yang
akan diambil. Hairy Reasoner dan saya tengah mengeriokan sebuah
show, dan kemudian Harry pergl. Apa yang akan kita keiiakan?
.... Maka kami duduk dan faetkala, "apa yang dapat kala lakukan,
tapi belnm dllakukan di mana pun?" Invc8ll|asi-invest)gasl.
menggaji orang-orangbeikuallias seperli produSPr Barry Lando dan
Marion Goldin. ftida hari-harl itu, Uk eJ» tekanan b<»gi kami untuk
memedullkanrating. Kami on ajrseUap mlnggu. Tidak ada kompetui,
tidak ada satu pun sifat yang sama fdengan acara loin). Hasilnya,
kami punya waktu mengembangkon kisah CBS mendakl lirggi.
Kelika kami bertanya pada News Executive CBS, Bill Leonard, apa
yang diliarapkannya darl kami, la banya menjawab, "buallah kami
bangga. Bukan, beri kaim uang (keuniungan). Bl1<^t kami bangga.'

1 Mike Wallecc, aalain SPECIAL REPOin' tuvesiigotive lourrvalSsm; Th«
Inwstigslocs; Spyingon Tbrsclr ROIJ. MODELS, nilorvlews rtiih Neil Hickey;
COiVMElA ;ObftW/SM liEVJEW: www.cjr.or^, ARQllVE; kuy/funy 2001:
lU'fVOLtS.OO ,
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Lo Monde adalah surat kabai Francis yang mewakili perfofma
jurnalismc invcstigasi. Le Monde, sejak diterbilkan pada 1979,
merniliki 16 halamao suplcmcn untuk edisi akhir minggu, Isinya,
socara evolulif, inengajak masyarakal berubah, dari minggu ke
minggu, melalui liputan invcstigasi. Sup)emennya dinamakan
Lc Monde Dintondie, tnenampilkan berbagai isu yang tidak diper-
hatikan media pada umumnya, dengan wacana pengetahuan yang
kJjUSQS.

Berbagai topIk Le Mnnde menampilkan hal-hal yang bersifat
tabu, melalui lapuran-lnpnrnn/cofurc (Uiporau benlayang bersifat
^um(^n irriejfesO yang bersifat Invcstigatif.Cerbagai topikie Monde
Dimanclie meliputi kisaran permasalahan ciikup luas, dari Jsu-
isu soslal ekonomi sampni sknnd.al politik. "Laporan mengenai
homoseksual anak-anak," contoh Sarah Ghnneim', "bunuh din di

kalangan pcmaja, kegagalan pengmtegrasian kaum ftorJas [kaum
harld adalah ornng'orang Algeria yang berjuang unluk Francis
selama perang Kemerdekaan), kerafaan Elf.Aquitaine [ElfAqiutQine
adalah korporasi bisnis yang sangat fcual), dan sebagainya,"

LcMondeDimanche.denganbarbagai ilusCrasiny a, sistpanfoto*

folooya, dan gamba>gambar dori bcrbagai seniman. menampilkan
keindahan dan peogalamanjurnali&likyanginovatif. Semuakesem-
pumaan ilustrasi itu mewakili wacana apa yang dimaksud dengan
jumalismc invesligasi, yakni menghasdkan apa yang diinginkan
wartawan unluk membawa perubabao di masyarakal, dan menjadi
motivasi intereksi pengetahuan kepada publik dalam proses yang
inx'enlif,

Semua dikcrfd^kan melalui liputaa yang sepenuhnya meog*
gunakan riset untuk membuat masyarakal mcngcrti dan waspada,
melalui bcrbagai laporan-laporan yang menganduog "hfe and

2  Socah Ghoneim (2003), dalim Hisertviinyft, "InvasUgaiiw Joumolism as A
Safoguard for Democriioy". menimjuk^an cojUoIiicMonde scbagai media dan
pelipulBosertd pengR Iamen mvaijgaU F wartanaf»nya, <hUpv/zapps.cvu so ukF
OCthoneimS/>
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possion", yang raenjadi Ind atau csensi dari invesUgasi jumalistik.
Dasar pengiovestigasiannya ialah rtsct untuk memperlanyakaji
dan menguji betbagai perisliwa publik yang peeling dikeiahui
maayarakat. "Because a good joumalisHc invesUgotion is founded
principally (but notcxduiiveiy) on the coUccUon ofinformafionfrom
various sources," {elnsGhoneim. SemuanyadilakukaD melalui risel.
Rise! ini mengimplikasikan penjclajahan berbagai ioformasi bam,
baik yang dikctohui maupun yang belum, dari segala sumber. Risel
rnetodologinya mcnsyatalkan ketekunan, kemauan keras, analisis,
kekuatan untuk menemukan Ihe "trvUi", kebenaran.

Ghoneim merisel apa yang dikerjakan Wmily magazine,
dalam scbuah lapotan invcsiigasinya pada cdisi Juni 2O03. Pe-
DuiisDya, wartawan Amerika, Marie Brennet, melaporkan basil
invesligasinya tenlang pemunculan dan kekuatan berbahaya dari
gelombanganU-Semitismdi Francis. Fokusutama dari icvestigasinya
tertujupada dua pcrlanyaan: Akankah Francis menjadi baogsa anfi-
Sem/l/c? Bagaimana kebijakan Francis memengaxuhi Amerika?

Untuk niendapalkan jawaban icrsebul. Marie Brenner me*
wawaocara sejumlah orang untuk mcndapalkan dasar pandangan
dari subjek yang diinvestigasinya, dan Juga mcngbubungkanaya
dengan riset hlsloris, politik, dan sosiol Marie Brenner
mewawancaral beragam orang. la mewawancarai David Rotschild,
pengusaba pcnting Frauds, yang aklif di Jewish organisations di
Francis; Sammy Gbozlan, mantan polisi, yang memaharni benar
Jewish culluroS events; Weill-renal, reporter dan koresponden
hukum dari cAojinei iVonce 3; dan Henry Hajdenbcrg, presiden
"Conseil Representatifdcs InslituUonsJuivcs de France", organisasi
ulama Je\vish dl Francis.

Ini mcnunjukkan keinginlahuan dan tidak mudah puasnya
wartawan dalam mendapalkan jawaban dan informasi yang ingia
ia peroleh. Basil invcsligasi Marie Brenner mengonlribusi pen-
cerahan pcrsoalan sosial yang cukup penling, dan diniinati bnnyak
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orang di Praocls. Satu sumbangaji pikiranoya iaiab, sesudah
trauma Perang Dunia Kcdna, and ScmiUsm menjadi isu bahwa
Francis tidak akan menerimanya» lapl kanyaUannya la telap hidup
dan berkembang di masyarakat. Rise! Maria Brenner menipakan
coQtoh dan mvestigasi jurnalislik mengonCribusi genera/ wo/fare
masyarakat.

Bcrbeda dengon wartawao jurnahsme regulcr, yang lehih meng-
orienCasikan peocarian dan peloporannya pada infonnasi sebari-liari
seperti kantor berila (ne>v5 cgencyj fieirlers, wartawan invcstigasi
adalah wartawan yang "mengejar" pertanyaan di balik alegasf
(pernyataaji-pernyataan tanpa bukli) dan pcndapal umuni, Maka
ltulah» kinerja peliputan jurnalismc invesligosi memberi kontribusi
di dalam kehidupan demukrasi di sebuah ncgara. Pelaporannya
memberikao pemberitaliuan tentang berbagai pcsJanggaian politik
dan berbagai skandal yang pcnting dikelahui masyaiakat.

Para wartawan invesligalif dan redakcurnya mcsli siap unfuk
mengantisipasi pcrkembangan kisah, dan sigap mencatal hal-hal
penting yang mesti ditclusuri, PenggaJian investigalifiaya bukan
saja teituiu pada perolchan fak(a*fakta. atau sanapai kepada
kcbeDaran yang hendak diungkap, namun tertuju pula imtuk
meugurangi tcrjadinya kesalahan agar rangkaian ̂ epor^c^sumbCT
berita*kha]ayak lidak terjebak dengan meoelusuri persoalaQ
dengan kcrangka beipikir yang salah, Pelbagai asumsi waitawan
iovesligatifharus tctap dijaga melalui pelbagai pengecekan» terkait
dengan upaya mengamati komenlar aUu hitipan kunci persoaJan
dan sumber berita yang benar,

Upaya c/vi7 society untuk memerangi korupsi'didufcung oleh kerja
investigasi para iumalis, mcnurui Kompos 114/3/2003]. Kompas
memberitakan ha1 itu dalam kerangka wawancara dengan Peter
Eigen, Ketua Trarwparancy Inlernalional (T)}. TI iaJah orgnnisasi
oirlaba yang bermarkas dl Berlin, Jerman, scjak tahun 1993
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melakuKan riset unluk meoghiluog Indcks Persepai Korupsi [CPI)

di beibagai ncgara,
"Ven yang bcbas merupakan solah salu unsur pcnting unmk

memberantas korupsi," mcnurul Eigen. Uu scbabnya, kebebasan
pcrs merupakan salah salu program kampanyo I'ransparancy
Inlemalional di Itsrinan, Lebanon, Meksiko, Panama, dan di
berbagai negaia lain.

Pnda bulao Oklober 20U1, Komitc Tranpareucy InternaLional's
Idlegriiy Awards memberikan pengbargaan kepada tign oiaiig
warlawan, daii cmpat otaiig, yang mendukiirg usaha pem-
beraniasan korupsi, Keiiga wortawau itu adalab Carlos Albcrlo
Cardoso, dari Mozan^bik, yang tewas ditcmbak pada November
2000, kclika melakukan invesLigasi atas kasus peiiipuan terbcsar
dalam sejarah pcrbankan di ncgerl itu. Penghargaan juga diberikan
kq)uda Georgy Googadze, yang menyelidiki korupsi pcmcrintah
dan mcloporkannya di layanan berila Inlernel, yaug tcwas dibunah
deogan cara yang amal brutal pada musim gugur 2D00, Wartawan
kctiga yang mcnerima peughargaan ialah Nobert Zocgo, dari
Burkina Fiso, yang menjadi wanawan dl mingguan L'urdepcndont,
yang juga lewas letbunuh pada 1996.

GhboJ Corruption Report 2003 mencatal, scperli dilaporkan
Kompos. pada tahun 2001, fatu daii empat jurnaUs dl dunia tewas
ketikasedang melakukan investigasi atas suatu kasus korupsi.

Dari pelbagai risiko lerbunulmya warlawan yang melakukan
llpulan lavesLigalif (investigotivo reporting), yang melaporkan
pelbagai kasus yang membeti dampak linggi pada wacana publik,
hal itu memunculkan fenomena invesdrgctLv^ rcportj'ng sebagai
jargon pelipulan yang cukup populer di kalangan pers. Para
warlawan kcmudian mendirikan perkunipulan Investigative
Reportcre and Editors Inc,{lRE), pada 1975, IRE, dalam liga dekade
perkembangannya, pada akhir 1000-an. telah menjadi organisasi
kewertawanan yang dihargai melalui pengembangan kegialan
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internal keorganisasian yaag lerluju pada pertumbuhao profesi
kewartawanan invesiigasi, scperU: kegiatnn semioar mencari'
Cerknik'tckmk baru invesligasi, pelalihan tiset ynng nicounjang
invesLigasi jnelahii interoeC atau peralatan pengindeiaan-jorak*
iauh, snmpai ke kegiatan pcmberian ponghargaan kepada karya-
karya investigasi yang lerpilih dalam seleksi setlap lahun.

November 19*98, di Cambridge, AS, diadakan awal perlemuan
bagi Intcrnallondl Consortium of Investigative Joumalists fICIJ),
untuk memberl penghargaan kepada karya-karya lerbaik warlawnn
investigasi di selurnh dunia. FSda penghargaan pertama ilu,
tcrcatat nama Nate Thayer, dari mrngguan ftr Eo.etern Economic
Pcviciv, di Hongkong, karena kerja kcras dan preslasi liputannya
keclka mcncmbus (mewawancarai) pemimpin KhmerMerah Pol Pot
[Columbia JomnoUsm Review; mclalui < ̂Nnvv/.cjr.org; ARCHIVE;
May/Juny 2001 > (10/8/01])

Peliputan polilik mcmang memiJiki kcterkaitac erat dengaa
korupsi Invcslig^i merupakan salah saJu teknik pelipuUn )u^
nalJsme yang terkait dengan permasalabao korupsi. Investigasi
korupsi racrupakan kerja jurnalislik yang memiJiki risiko cukup
tinggi.

Akan tetapi, pcliputan investigasi tidak hanya terkait
dengan pelipulan korupsi, Investigasi juga berhubungan dengan
independcnsi media dan kemampuan manajemen keredaksiannya.
Independcnsi raenjadi dasar redaksi media mengembangkan
investigasi, Manajcmen media mnrupakan sarana redaksi meng-
cksplotasi Upulan. I^da sisi Iniiab, kapasitas manajemen media
mcmegang peran, Independensi media menjadi terdorong. N.imun,
lidak semua media mcmlliki manajemen seperti ilu. Banyak
bambatan justru terjadi akibal kelidaksickiooao antaia keingican
redaksi dengan bagian bisnis di dalam satu media. Kcpenlingan
bisnis media sering menghambat redaksi untuk mengembangkan
liputan investigasi.
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Peliputan investigasi media, dengan demikian, berhubungan
dengan manajemen media. Tekanan dari sales departments
and sponsors, serta pemotongan biaya peliputan, misalnya,
mempakan tantangan yang hams dihadapi redaksi media yang
hendak melaksanakan peliputan investigasi. Riset Local TV News
Project - 2002. Despite the Odds: Watchdog Reporting Continues to
Decline, yang dllakukan Just dkk (2002). misalnya, melaporkan
bahwa tujuh puluh lima persen dari berbagai stasiun televisi lokal.
yang melaksanakan liputan investigasi, di AS, mengalami budget
cuts, pemotongan dana. "Aside from budget-cutting, pressure in
newsrooms also comes from sales departments and sponsors,
menumt Just dkk. Penekanan dilakukan pada para pemimpin
redaksi (netvs directors) dan ruang pemberitaan (neM/sroo/ns).
"Station soles trying to make a buck."

Tujuh belas persen dari pemimpin redaksi menyatakan
harus menolak tuntutan para "sponsor" untuk mengubah materi
pemberitaan investigasi. Lima puluh empat persen pemimpin
redaksi menyatakan ditekan untuk tidak melaporkan cover stories,
mengenai perusahaan-perusahaan yang telah menjadi rekanan
sponsor stasiun televisi. Pelbagai tekanan tersebut tern3'^ata tidak
efektif. Para sponsor stasiun televisi dan para pemasang iklan tidak
dapat mencabut tayangan liputan investigasi.

Meski demikian, para pemimpin redaksi itu juga menghadapl
efek dari tekanan tersebut. Konflik dengan sejumlah besai pengiklan
sering beiakibat buruk pada seorang GM, produser eksekutif
program tayangan invetigatif. Dampak negatif lainnya terjadi pada
manajemen liputan investigasi. Bentuknya, dalam riset Just dkk,
terjadi dalam tindakan "killed investigation into cell phone costs
because our advertiser was beaten by rival cell companies on
price." Beberapa wartawan harus berkompromi dengan hal-hal yang
akan dilaporkannya setelah seorang sales person mendatanginya
meskipun pemimpin redaksi dan sales manager, di manajemen
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perusaliaAH televisi tersebut, telah monyopakaii unlukmeiaporkan
hasil invesligasi yang l^lah dilakukan.

Ciri ]urnalisme Invcstigatif

Jumalismeinvesligaiif memangberbedadengankegiataa iurnaHslik
pada umumDya. Hugo De Burgh (2000)^ mengutip Boyd, Lloyd.
Edwards, Pilger, Tuchman, dan lainnya, menjelaskan beberapa
unsur dari juinalisme investigatif—di daJam campuran babasan
antara leori dan praktek,

Dvinia jumaJisme mengenal perangkat nilai berita, seperti
unsuf'Unsur proksimitas, relevansi, kccepatan. drama, dan lainnya
(Boyd, 1994). Para wartawan raembuat berita berdasarkan sumbo

sumber yang tcrkait, teraganda. dan menjadi iangganan Informasi
mereka. Seisin Uu, mereka jnga menyelekal, apa sumber informasi
mercka layak tidak, mengandung kcbenaian alau lidak,

Kisah'kisah invesligaslif. memlliki perbedaan dengan pola
kisaL beriCa umum.

Warlawan biasa mengorganisir laporannya melalui peog*
kaiagorian—seperti dinyatakan Tuchman (1973): "hard news, sofi
news, spot ne\vs", dan "what a story!" Kisah berita Investigalif
lampi) di rangkaian programa atau nibiik tersebut

Terminologi /nvestrgot/ve joumoJism memberikan atribut
penyelidlkan, keingintabuan dan mlsl lertentu dari paia warta-
wannya, JurooJisme ini tidak mau lerjebak dengan adonan pem-
bcritaan enrej*fo/nment, Liputan beritanya bukan lagi berdasar
agenda pembcritaan hanan yang sudah terjadwal di niang redaksi,
f^a wartawan investigasi tidak beketja berdasarkan pcngagendaan
berita seperti yang daJam peliputan reguler. Mereka memasuki
subjek pcmbcritaan tatkala mereka tertarik untuk mengelahui
sesuatu. Ker ja pelipulannya tidaklagidlbaiasibleh tekanan-tekanan

Hugo De Burgh (erl), JOOO, hyiiSU$oii^c foumahsm' contest anil pcactice.
London: Roiilledgo, him.22*21.
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waktu. Ada kekhususan kerja peliputan dibanding biasanya.
Mereka menganggap pelbagai media informasi telah demikian

kuat dan canggihnya menancapkan imaji kebenaran yang harus
dipercaya masyarakat. Wartawan investigasi menunjukkan cara lain
untuk memahami kebenaran, dan menyatakan premis-premis salah
dari kekuatan dan kecanggilan informasi modern (Lloyd, 1998).
Mereka tidak sekadar mendeskripsikan ketepatan, penjelasan, atau
pengembangan pemberitaan. Mereka lebih menganalisis pelbagai
data yang layak dilaporkan, dan telah dikonfigurasikan. Mereka
membantu pertanyaan masyarakat, mengenai sebuah siluasi
atau pernyataan atau kenyataan, dengan cara yang berbeda dari
pemberitaan biasa. "Mereka mencoba untuk mendapatkan dasar
kepastian apa yang telah terjadi, kekuatan-kekuatan yang ada di
baliknya," menurutClive Edwards (1999), dari progxamaPanorama

di BBC's."

Para wartawan investigasi memaparkan kebenaran yang mereka
temukan, melaporkan adanya kesalahan-kesalahan, dan menyentuh
masyarakat untuk serius terhadap soal yang dikemukakan, mengafeksi
masyarakat dengan bacaan moral yang dikumpulkannya.

Burgh® memakai istilah rekontekstualisasi. Kesemua bahan
liputan direkontekstulisasikan ke dalam klasifikasi dan struktur
pengisahan tertentu, serta berdasarkan tema dan tipe-tipe
speslfikasi kisah tertentu. Narasi investigator mengkontruksi
kisah keseluruhannya. Ini meiupakan upaya merekontekstualisasi
fakta-fakta otoritatif, menyeimbangkan dua sudut pandang yang
berlawanan, atau menonjolkan pandangan alternatif. Hal itu
meliputi narasumber yang menjadi "saksi mata", figur-figur
otoritatif yang terkait dengan permasalahan. Pengerjaannya
meliputi kegiatan dokumentari radio, feature televisi, tulisan-
tulisan kolom di surat kabar, dan seterusnya.

4  Hugo De Burgh, op.cit., him. 13-14.
5  Hugo De Burgh, op.cj'f., him. 17.
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Maka itulah, kJsah-kisnh jurodisme invesiigatif mcmiliki
ukaran dan keluasan yang Lidak mudaJi dlgenernlisasikan. Ada
ynng mengukurnya dan pemuataii kisah "seorang korban" [wcUin).
Ada juga yang mengaitkaiinya dengao kdcmahan sebuah sisJem,
scperti pelanggaran adminisfrasi di lembaga pengadiian, atau
bitokrasi pemcrinlahao.

Dalam kiimpulan jnaleri Burgh, pelbagai kasus-kasus invcsli-
gasi itu mclipxiti permafialahan sebngai befikut;

•  Hahha) yang mpmalukan, biasanya tetkait dengan ha] yang
Ueg.il, atan pelanggaran moral

•  Penyalahguoaan kekuasaan

•  Dasar fnktual darl hal»hal aklual yang tcngah meofadi pem-
bicaraan publik

•  Keodi1aa yang konip
•  Manipulasi laporan keuajagan
«  Bagaimana hukum dilanggai
•  Parbedaan antara profcsi dan praktisi'
•  Hal-hal yang sangaja disembonyikan

Wdtergalemcmaagmenjadisinibol kekuataninvestigativereport/ng,
kala Sbeila S.CotonBL" Kisah seriaJ dua warlawan ̂ bsbington
/bsf, Bob Woodward dan Carl Bernstein, pada 1972, mecgebpos
pembongkarao dan penylmpanan rekaman rahasia dari pimpinan
Partai DcmokraC, yang memakai kcpanjangan tangan Gedung Putih,
di GedungWalergate. Meskipunkebenaranmerupakansesuatuyang
amal kompleb, kisah Watergate menfadi mitologi populer tentang
hsncumya kekuatar^ presiden dari sebuah baogsa yang menggsai
dunia, Scmua itu dimulai dari laporan dua warlawan lentang
penyaJahgunaan kekuasaan prerogalif Presiden Richard Nixon.

6  Shuila S.CoTfinel. July 31. 200y, hytsHsoij'ue R^porUns- The Po/e ofthu
In Vnccvenng Cnnuplion.Maijtfnh, kinman Atmakiigujnjh, dari Lembagj Hcrs
DR Soclomo
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Hal itu mengimbas kemudian kepada pemahaman peranan
kebebasan pers dan pertanggungjawaban wartawan ketika ber-
hadapan dengan masyarakat di banyak negara. Khususnya, di
sebuah bangsa yang pemerintahannya diliputi penyalahgunaan
kekuasaan, dan tertuju kepada peranan wartawan yang tidak pasif
melaporkan institusi demokrasi yang rapuh dan korup. Ketika
pelbagai institusi menjadi lemah dan kompromis, pers membangun
kembali apa yang mesti dilakukan polisi, pengadilan, partai dan
parlemen: dengan melaporkan pelanggaran kekuasaan—bahkan,
membangkitkan perubahan, dan memobilisasi aksi publik untuk
melawan korupsi.

Mereka mengekspos kepentingan publikyang terganggu. Usaha
mereka, jika berhasil, memberitahu masyarakat akan kegagalan
sistem para politisi, penegak hukum, dan kalangan kepolisian.
Mereka mengecam dengan keras, meminta segera diselesaikan
melalui jalur legislasi atau regulasi.

Berbagai wartawan investigatif mencoba mendapatkan ke-
benaran yang tidak jelas, samar, atau tidak pasti. Topik-topik
investigasi mereka mengukur moralitas salah dan benar, dengan
pembuktian "tak memihak" yang didapat melalui riset. Bukan
sekadar menolak kesepakatan, akan tetapi menyatakan apakah se-
suatu yang terjadi itu sesuai dengan moral.

Komponen Moral

Hijuan kegiatan jumalisme investigatif adalah memberitahu ke
pada masyarakat adanya pihak-pihak yang telah berbohong dan
menutup-tutupi kebenaran. Masyarakat diharapkan menjadi was-
pada terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan berbagai
pihak, setelah mendapatkan bukti-bukti yang dilaporkan. Bukti-
bukti itu ditemukan melalui pencarian dari pelbagai sumber dan
tipe informasi, penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang
signifikan, dan pemahaman terhadap data statistik.
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Dari lujuan (ersebut. dapat terlihat adanya tujuan moral yang

hendakdiiogaskan.Sagalaapayangdilakukan wartawan investigalif
diniotivasi oleh hasral uniuk mengotel^sl keadilaa, menujukkaa
adanya sebuab kesalahan. Babkan, bila ditclusuri lebih lauh, bar*
bagai definisl jurnalisme investigalif meDgamsaJkan moralilas
wacUidog pars. Upaya memberjlahukan kepada masyaiakat akan
adanya ketldakbecesan di sekitar mereka, memengarubi masyara-
kat mcngenai siluasi yang lerjadi.

Dorongan moral uniuk mendapatkan kebenaian dan meng*
klarifikasj pcrbedaan antara benar dan saJab, sebagai kandungan
kisah-kisah kcadiJan, memang terkait eral dengao kisah-kisab
berlta Invesligaiif. Warlawao mvesligaiif kerap mcnaxik masya-
rakat uniuk lerlibai mendishisikan standar moralitas yang harus
ditctapkan. Standar yang mereka kenali, dan diyakini akan menya-
darkan masyarakal, Secara naJuri. mereka membual batasau antara
aluran dan penyimpangaD, Maka irulah, di banyak kasus, citra
wailawan invesrigalif menjadi romantik ketika disamakan dengan
sosok-sosok yang memiliki kebcreniaa uatuk menolak kemapanan
aturan dan pcnyimpangan raasyarakal.

TTie more? component, menurut Mencher' merupakan unsur
pcnting di dalam pelipulan investigasi. Wartawan mengumpulkan
segala bukli yang mengualkan fakla, yang bendak disaiupaikannya
kepoda masyaiakat. adalah didorong oleh motivasi moral: the desire
1o correct an injustice, to right a jvrong, dan persuade the public to
olter the situoUon. Hal ilu berraula dari saat wartawan invesligasi
mcncmukao sebuah siluasi yang buruk, salah, memerlukan

perubahan.

Maka ilulah. aklifltas {umalisme invesiigasi mencakup fungsi*
fungsi to describe, to cxphin, and to persuade. Mereka kumpulkan
akumulasi raateri fakrual ke dalam gambaran pengisahan yang

Mel\in Mencher, l?«97, New ond IVtjljng, sevonih erthiftn, Wadison,
Wl. Brown Piiiilishers, l)(m.2C3
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utuh. Banyak dari pelbagai materi itu yang perlu dijelaskan dengan
mengurutkan kembali letaknya di sebuah konteks. dan menunjukkan
keterkaitannya, sebab-akibatnya. atau konsekuensinya. Semua
itu, pada akhirnya, memperlihatkan adanya dorongan motivasi
wartawan untuk mempersuasi masyarakat, mengapa wartawan
investigasi sampai hams menelusuri rangkaian materi liputan yang
dapat raembuktikan adanya fakta-fakta semacam pelanggaran. Hal
itu disebabkan oleh motivasi moral wartawan untuk mengoreksi
adanya pelanggaran keadilan di masyarakat, dan memengaruhi
masyarakat dengan menunjukkan di mana letak kesaiahannya.

Pada sisi akhir, pekerjaan jurnalisme investigatif malah
mengajak masyarakat untuk memerangi pelanggaran yang tengah
berlangsung dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Kerja
jurnalisme investigatif masuk ke dalam pelbagai wacana publik
yang tengah bergejolak, atau berkonflik. Pada momen-momen
kemasyarakatan tertentu, para jurnalis investigatif ikut terlibat
di dalam alur perkembangan politik nasional di Inggris. Pada
tahun-tahun 1970-an, ketika garis politik Kiri tengah bergaung.
pelaporan investigatif mereka banyak menyerukan berbagai kasus
yang terjadi di kepemimpinan Partai Bumh. Pada tahun 1960-an,
mereka ikut terlibat dengan wacana politik revolusioner. Mereka
ikut mengekspos pelbagai rahasia-kejanggalan di tiap elemen-
elemenKemapanan di masyarakat dan pemerintahan.Merekameng-
inginkan ajegnya moral masyarakat Britain, dan memanfaatkan
kekuatan media untuk meluruskan penyimpangan.®

Dalam pengungkapan kesalahan pemerintah, pada peristiwa
peperangan seperti Perang Teluk, investigatif pers bisa dinilai
sebagai upaya menunjukkan dimensi moral mengenai penderitaan
yang diderita sebuah bangsa (Irak), akibat ketidakjujuran para
pemegang kekuasaan. Ketika para jurnalis Serbia menyalahkan

8  David Spark, 1999, Investigative Reporting, a study in technique, Oxford : Focal
Press, him. 6-7.
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kekcjaman di Kosovo, bisa dlasumsikan, mereka lengah meng.
adakflD pendekatan standar moral, yang lebih fundajnenlal dari
nilai kepahlawanan xenopobhia.

KamuQ, ajakan pcperangan cerhadap pelaku.pelaku kejahaian
iru diiakukao telap dcngao mengindahkau batosnn^balasan mor.il
yang dikehendaki )arnalism<». IntI dari sagain kcgialan jurnalisme,
sobagai bagian dari komunikosi massa, inlah menyabarknn
kebenaran gambaran dania yang uJuh dan akural kepada Uap
anggotn mnsyarakal." Kebenaran uu diupayakan malaJuikeija sarius
mcmenubi tugas iiirnalistik menyampaikan informasi secara tepat*
waktu, cermat, dan efeklif, unruk meraberikan gambaran ienlong
^dunia yang akurat ke dalam bennk para anggota masyarakat. Untuk
ilu. jumalisme invesCjgatifsangat mengbitung sekali kemungkinan
racDdalangi sumbei^sumber yaog kcliru, raengajukau pertanyaan.
perlanyaan yang lemah, membuat penilaian buruk, jncoekaakan
lilik'titik yang salah, menuliskan berita sccara tidak cennal, dan
lidak mengecck ulang berita yang ditulJa sehingga menyebabknii
biasnya nllal berila, scita mengakibatkan di masyarakal terjadi
salah persepsi, masing^masing anggola publik memaharai berila
ilu secara sendiri*seudiri.

Dan^rous Projects

Pada tilik ini pula, juraDlismo invesligasi dialokasikan sebagai
pekerjaan berbahaya, Dongerous Projects, ftia wartawannya
berhadapan dengan kesengajaan plbak-pihak yang lidak mau
urusannya disclidikl, dindai, dan dilaporkan kepada masyarakat,
Peliputan semacam pelacuran anak-anak di bawah lunur meng*
haniskan Paul Ehrlicb", dari FSeadcrs Digest, mesti bekerja di
tengah orang-orang yang peaub dengan ketakulan. Walaupun
inereka mcngharapkan bohwn kegiatao pelnnggatao di dunia

9 William L RiveraftCJcvcMolJwivs, 199a.Silto Mcc/raMossodan Ki^cndcninsan
unlukf-fclangsprr/yn, Jakicla; Kl' Cramedia Pwuka Uiams, btm. 51.53,

10 Mcr.thcr, iogcjj.
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prostitusi itu harus segera diakhiri. Mereka begitu sukarnya untuk
menyampaikan berbagai keterangan yang diperlukan, sebelum
mereka mempercayai betul apa yang tengah dikerjakan Ehrlich.
Wawancaia pun akhirnya sering dikerjakan di tempat-tempat
yang terpencil, pada saat malam larut atau fajar pagi mulai terbit.
Bahkan. ketika Ehrlich hendak memulai liputannya, dalam kerja
reportase yang baru di tingkat amatan dan pertanyaan-pertanyaan
awal, seseorang telah mendatanginya, dan berseru, "Don't ask too
many questions. It can be dangerous".

Kewaspadaan. di dalam karier kewartawanan, menjadi penting.
SampaiseorangBob Greene", di dalam karierpanjangnyadiNen/sday
sebagai wartawan investigatif yang membawahi bidang politisi,
mesti menyiapkan sepucuk pistol di kantung dalam pakaiannya.
la hams waspada terhadap gelombang marah yang muncul dari
semangat gerombolan [mobsters] kelompok politik tertentu.

Keberhati-hatian diperlukan bukan hanya untuk keselamatan
jiwa. Semua itu bermula dari motivasi menyampaikan the wright
or wrong. Pelbagai akumulasi materi, yang telah ditelusuri, pada
ujungnya, tertuju kepada sebuah konklusi fakta: bahwa ada kenya-
taan yang salah yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain,
kumpulan data dan materi investigasi hanya sebuah bahan untuk
sebuah fakta.

Investigative journalism bukan hanya menyampaikan sebuah
dugaan adanya sebuah persoalan pelanggaran, melainkan juga
merupakan kegiatan memproduksi pembuktian konklusif dan me-
laporkannya secara jelas dan simpel.

Hal inl terkait dengan kegiatan membuat pengisahan menjadi
berkembang pada keadaan ketiadaan dokumen dari pihak-pihak
yang hendak dilaporkan pelanggarannya. Kalaupun semua bahan
telah terkurapul, hal itu berkemungkinan hanya membuat kisah
tentang dugaan-dan-penyangkalan, meletakkan para pembaca

11 Mencher, log.cit.
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uatukmemutuskaD sendiri giapayeog dipcrcayainya. Kisah-kJsah
macam ilu memiJiki nilai yaog linggi bagi berbagai sural kabar.
Untuk menghindari penuntutao, mereka mcnyedfakan waktu-
wakiu unluk risec yang sangal panjang, KUab-kisah mereka harus
bisa meminimalisir tisiko salah di daJam menyebutkao berbagai
ruduhan dl pembprltaan mereka. Pembuklian yang baik, dan
disepakati baoyak pihak, merupakan salah satu alat unfukberbagai
penyangkalan yang dlkcmukakan berbagai pihak yang dirugikan.

Karcna itulah, kegiatan iumalisme invesligalif terkait dengan
upaya mcngembangkaD bangiinau fakta^fakta. ftlbagoi dokumen
diebploitasi incerpretaslDya. Pelbagai koDsesi diperhatikan
dampak-dampaknya. Pelbagai klaim dan Junlulan dihitung ke-
rangka pemiWrannya. Pelbagai indikasl dilelusuri, dicaii melalui
berbagai pernyataan.

Palaporan jumalistiknya menjadi lidak hanya menyampaikan
keseimbaagao aDiara dugaan dan penolakan. Hasil lipulannya
mengeluarkan sebuah judgement yang didasari oleb fakla.fakta
yang melingkupi pcRoaJan yang dilaporkan warUwan. Koleksi
dan prcscnlasl pembuktiannya tidak boleh berat sebelah, harus
adil membagi hidingan, lidak boleh mengarahkan, condong mem*
beratkan pihak tertenlu, Kerja repoitascnya mesti menyiapkan
perangkal kejelasan fakla*fakta yang kuat,

Pekerjaan pengepakan fakla-fakia ini raemang merupakan
kelazimanbagikcgialanjumalistik. Padadasainya, sctiapwarlawan
mengerjakan pelipulan yang dilakukan investigative repotieis.
Bruce Page", kelika di 77ie Sunday Times, inemberikan argumeo
lersebut, dalam hal bahwa pekeijaan jumalisme investigatif
memeaLingkan sckali keslapan kerja kcwattawanan untuk "selalu
mengecek fakia-fakta. tidak mudah menarub kcpercayaan pada
segala sesuatu, tidak langsung mempcrcayai orang.crang yang
mernillki kepcnlingan di dalam pandangan-pandangannya"

12 Swrk, open.. Mni J«3.
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Kerja investigasi, menurutnya, membuat pelbagai isi surat kabar
memiliki perbedaan dibanding dengan brosur sebuah iklan. Kerja
keras para wartawan dalam meningkatkan pelaporan jurnalistik
yang bermutu. Nilai mutunya terletak di dalam membangun dasar
fakta-fakta.

Area Tersembunyi

Bila ditarik ke belakang, jenis pemberitaan jurnalisme investigatif
memiliki ciri yang tidak jauh berbeda dengan konsep pemberitaan
yang ada di dalam terminologi jurnalistik. Definisi berita
memberikan ilustrasi bahwa pada tiap pelaporan wartawan selalu
diperlukan upaya untuk "mengendus" kejadian yang dibutuhkan
masyarakat. Berita sendiri mendefinisikan adanya upaya pelaporan
wartawan, bila tidak ditulis peristiwanya oleh wartawan maka
peristiwa tersebut hanyalah akan menjadi sekadar informasi yang
beredar dari mulut ke mulut di masyarakat; atau sekadar menjadi
laporan dari berbagai lembaga kemasyarakatan atau pemerintah
yang terkait dengan peristiwa tersebut.

Kerja investigasi wartawan kerap menemukan area liputan
yang mesti dibuka dengan sengaja, dicari dengan hitungan
asumsi tertentu, dan dikontak dengan ketekunan dalam menarik
narasumber untuk membeberkan keterangan yang diperlukan."
Berbagai narasumber bahkan diasumsikan berkemungkinan untuk
corupt, memanipulasi keterangan. Karena itulah, pelbagai data
dan keterangan yang didapat dari sebuah kisah berita memerlukan
analisis kritis wartawan investigatif. Tidak sesederhana di dalam
peliputan yang dapat langsung mencatat pelbagai rentetan
keterangan dari sebuah peristiwa berita reguler, atau seremonial.

Para wartawan investigasi juga kerap harus jeli dan waspada
terhadap pelbagai kisahberitayang tersebar di masyarakat. Beberapa

13 Spark, op.cit him. 3-4.
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pihak scngaja menyowa perusahnan puhJic'rehWons (Hubungan
Masyarakat] unCuk memhual pereocanaan kJsali berita terlentu.
Lalu, membayar ketia pengacara unluk mcnyangkaJ bcrbagai isu
yang (crsebar. Publik tentu sajaakan meaolak paparan kisah berita
yang dikemukakan para pelugas Hubungan Masyarakal (Humas).
Dari aanalah. para pekerja raodia jurnaJistik memulai raiigkaian
Uputan invesligasinya

Merekamulal meneliti pelbagaiitem berilayangdapatdiungkap
untuk konsumsl pemberltaan media harian dan mingguan.-Mereka
)uga mulal mtsnyusun strategi untuk wawancara yang dapal
membuka selubung bukli keterangan yang scngaja dirancang.
Selain itu, juga memulai rancangnn kegialan ponulisan yang dapal
dlterima publik.

Paper oitcfPeople TVoils

Salah salu jenis unggulan ji^nalisme, yang mewadahi kapasilas
yang dipetlukan oleh para reporter invesligalif, ialah kemampuan
unluk mencntukan lokfui perraasalahan, kemampuan memabajni •
danmenujukkm pelbagaikelerangandandokumeny angdigunakan
unrukmenjelaskan kenyataan kisab.

Dan banyak kasus yang dilaporkan wartawan investigalif,
dapat diukuf berbagai lingkal kedalajnannya. Pekejaaimya hampir
mirip dcngan laigelyangdirunlutdariseoraagpengacarapadamasa
kerja tabun keduanya, atau petugas asuransi pada fase ke sekian
masa kerjanya, KcberhasJlan menyusun data, danmerumuskannya,
serta menentukan keputusan yang tepat, adalah lunhiun yang
baius dipenuhi, juga, oleh pekerjaaan fumalisrae investigalif. Di
sini, berarli adanya upaya menelusuri pelbagai calalan publik
Ipubhc records). Para reporter menjadi haius sepersis kemampuan
konselor inveslasi sabam kelika menelusuri pelbagai keterangan
yang dimiliki sebuah perusahaan, di dalam mengungkap kasus
bisnis. Dan masyarakat, adalah publik yang ingin diJayani dalam
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sebuah fase ketika ia membuka halaman-halaman koran pagi atau

menonton siaran berita malam, sebagai bahan untuk memutuskan

kebenaran yang mereka perlukan.

Hal ini terkait dengan upaya menelusuri pelbagai catatan

publik yang ada di berbagai tempat." Juga, meliputi kemampuan
mempenetrasi pertanyaan kepada sumber-sumber berita, di dalam
mengarahkan jawaban yang terkait dengan permasalahan yang
hendak diungkap. Pertanyaan bukan hanya diarahkan kepada para

narasumber, akan tetapi upaya mempertanyakan harus diteruskan
pula kepada pelbagai catatan [records] yang kelak menjadi jawaban
penting di dalam merumuskan titik pelanggaran yang hendak
diungkap kasusnya.

Hal ini mengindikasikan bahwa pekerjaan wartawan inves-

tigatif bukan hanya mencatat jawaban who, what, where, when,
how, dan why. Dan secara akurat siap dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat. Jurnalisme investigatif lebih mengarahkan ke-
giatannya pada bagalmana sesuatu itu bekerja, how things work,
atau bagaimana mencari sesuatu itu bekerja, how to find out how
things work. Jika dijabarkan dengan bidang-bidang permasalahan
yang terjadi di masyarakat, hal itu tercermin di dalam penelusuran
seperti bagaimana menjelaskan kekuatan-kekuatan politik di
sebuah komunitas berkeja, bagaimana pengaruhnya bermain,
bagaimana mengevaluasi performa salah satu departemen atau
agensi di kelembagaan pemerintahan atau masyarakat. Di bidang
ekonomi, tersangkut dengan upaya menjelaskan sebuah hasil
kegiatan bisnis yang tidak memenuhi mekanisme prosedur yang
legal, dan raemengaruhi pertumbuhan pendapatan dari sebuah
kota, atau telah mengakibatkan kerugian para pemegang saham
atau konsumen. Dalam bidang pendidikan, menelusuri penjelasan

14 John Uliman, 1983. The Reporter's Handbook: an investigator's guide to
documents and technicques, John Uliman and Steve Honeyman (ed.J. New
York: under the sponsorship of Investigative Reporters & Editors, Inc.(IRE).
ST.Martin'Press, him. 1-2. 13-92, 121-200.
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jrang bcnar mcngenai sistom pondidikaD di berbagai sekolah,

bagalmana kebijakao yacig mesti diambil keCika putaran uang (elab

meocapai angka keuatungan yaog rDiliaran rupiah» atau penjelasaa

isu-isu pelaoggaran kebijakan pandidikanyaog dilakukan Icmbaga-
lembaga pendidikan bkal.

Dari kegiatan pelipulan semacam itulah, juraalisme invesQgalif
melaksanakan lugasoya. PaxarepoclemyameDgaiabkaareportasenya

pada pancaiian pelbagai bai yaog ada di balik saauatu kegiatan.
Dan, leclebih penling, adaJah upaya mcndapatkan thortal ansyvers,

)awaban-|awaban yang bcnar, tspat, acsuai dengan keayalaaa.
Untuk ilu, kegiatan bcrtanya di daiam tennmologi jumalisme

investigalif [ertu)u pada pertanyaan*pertanyan inendasar, sepcrti;
apa saja yang mendorong seaaalu dapal tcrfadi. Apa statusnya dan

apa implemcnlasi peralutaanya. Apa kertas kerja yaog dipeilukan

bagi kclcngkapan dokumcnnya. Jika meoyangkul sebuah profesi,
apa standar yang dapat dipergunakan uotuk mengevalunsinya.

Akhirnya. apa pelbagai pctbedaan (]ika ada) antara yang orang

katakan tcntang kegiatan tcrscbul, apa yang diminta mcrcka untuk

itu, dan apa kenyalaan yang mereka lakukaa.

Dari kerangka pemlkiian sepetti liu, terjadi aniara Iain

dua bentukan umum ketja jumalisme invesiigallf, yakni terkait

dengan pekerjaan menglnvesUgasi dokumen-dokumen publik (tAe

paper iroUs). dan pelbagai aspek dari invesUgaUng individaoh,

penyelidikao lerhadap subjek-subjek individu yang lerkait dengan

permasaJahan.

Kedua bidang umum reportage iovestigatif itu diistilahkan
deogaQ ftper Trails and People Tkaf/s.'*

16 Stir»e W'einbcrg, I9D6, rho reporter's hondbock' on invesilsptor's s\Jida 'o
dccumencs and iecbnicq\Jts - 3cd ed . Now York: under the eponsorshjp of
InvesiigJitive RepotietsS Ednois, Inc (IRE), STMflMjn'Press, h)m.3: Edisi revisi
dsri The wponer's hendbook / \inder ih^ editnrahip of )ohn Ullmfln and Jro
Co)h«ri llnv<»sti§aiive R«porii»rs & EditoTS, Jncl 2ncl frd cl99l.
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Penelusuran Dokumentatif

Kegiatan meneliti paper trails ialah pekerjaan menelusuri berbagai
materi yang bersifat dokumentatif. Riset menjadi pekerjaan lanjutan
yang sangat berperan. Hal ini mencakup pekerjaan mencari bahan-
bahan dokumentasi dari publikasi koran, majalah. newsIeUer,
siaran televisi dan radio, buku-buku referensi, disertasi dan tesis,
buku-buku lain, database komputer, internet. Juga, dokumen-
dokumen primer yang ada di berbagai kelembagaan pemerintah
dan masyarakat, naskah-naskah peraturan perundang-undangan,
data-data mengenai kelahiran dan kematian, dan berbagai akses
data komputerisasi lainnya.

Dengan kata lain, ada sifat kerja intelektuaPS yang harus
disiapkan oleh reporter investigatif sebagai kunci pembuka kasus-
kasus yang hendak diungkapkannya. Mereka harus memiliki
penalaran untuk mendapatkan catatan dokumentasi. dan kemam-
puan mengaksesnya secara legal yang tidak semudah liputan
regular. Penelusuran dokumen merupakan sarana untuk mengecek
kebenaran dari apa yang dikatakan narasumber terhadap sebuah
peristiwa. Berbagai dokumen itu kerap menjadi batu loncatan, dasar
pijakan, bagi bangunan kisah mengenai korupsi, penyelewengan
tugas, konflik kepentingan, atau salah-manajemen. Pada momen
tertentu, keseluruhan kisah mungkin telah terbangun melalui
hanya lembara catatan keuangan [financial records). Namun, pada
umumnya. kerja investigatif baru terlihat hasilnya setelah me-
lewati prosedur dasar jurncilistik: berbicara dengan banyak orang,
mengajukan pertanyaan, mencari jawaban.

Pekerjaan paper trails membutuhkan upaya pengembangan
sistimatika perencanaan untuk mengorganisir keseluruhan infor-
masi. Pekerjaan membuat indeks dan menyimpannya di dalam
rancangan yang sistematis, untuk memudahkan pengulasan

16 Jerry Uhrhammer and Randy McConnell, "Following the paper trail , dalam
The Reporter's Handbook-]ohn Ullman and Steve Honeyman (ed.), op.cil. him.
13-17.
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terhadap bahan-bahan yaog dibulubkan. Pekerjaan mcmbual
uruJan iionologis pcrisliwa berdasatkan waktu kejadian.
I^ngecdaUan Icrhadap berbagai babanyang icrkumpuk dan kerap
didapat dari sekian bulan masa pencarian, dengan jucnlah raCusan
ribu dokumon.

Untuk itu, di dalam penelusuran dokumen, pendefcatan analisia
sistem (sys!ems anah'sys] pun dipakai Pekerjaan rumali membual

penganalisaan secara sistcmik ini lerluju kepada pongbitungan
terhadap sistcm kerja peliputan yang akan dilakukan, dan peran*
cangan terbndap pengumpuJan pelbagai mformasi hcndak di-
tujukaa.

Penelusuran Naraaumber

InvesOgallng Individuals adalah IsUlah Jain daii people trails,
yailu menyangkul kegiaian pencarian dan wawancara dengan
para narasiimber. Hal ini teikaJt dengan kegiatan rocndapalkan
kelerangan dari para naiasumber yang bcrwenang, kredibcl, dan
Jcgltimei, unluk mcmperkual pembuklian daii fakta yang hendak
diJapotkan. Buknn hanya mencaut pandangan dari paia pakar/ahli,
wailawan invesligotif juga harus mampu menembus narasumber
yang icrkail dengao pcrraasalahan yang hendak diungkap, seperii
paia man tan pejabal, eksekutif, dan peketja lainnya, babkan
orang-orang luar yang jncngetabuJ jelufgran persoalarwya. Dapat
melakukan wawancara dengan mereka, inerupakan Jangkah
penting lain yang rocsti dilakukan wartawan investigalif. Banyak
dari mcrcka yang harus dibeil kepercayaan dahulu scbeluni mau
untuk diajak wawancara. Meraib kepercayaan ini buknn pekerjaan
mudah. Untuk ilulah, tcknik interview pun menjadi sarana
lanjutan dari waitawan investigatif. Mcreka harus menguasai
pelbagai teknik mendapatkan keteiaogan*ketePdngan penting dari
orang-orang yang diajak wawancara.
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Finding the people" adalah kunci setelah sebuah kisah inves-
tigatif ditemukan wartawan. Reportase investigatif membutuhkan
pertolongan orang-orang yang relevan, yang terkait dengan kisah
yang hendak disampaikan. Dari pelbagai narasumber yang man
diajak wawancara, wartawan investigatif kerap menemukan
rekomendasi panting bagi pelacakan selanjutnya. F^a informan
menjadi petunjuk rangkaian kisah hendak dikembangkan. Walau-
pun, dari para informan, kerap harus dihadapi risiko untuk tak
berkehendak disebutkan jati dirinya—yang merupakan hal yang
harus diminimalisir di dalam pelaporan jurnalistik. Karena
itu, "janganlah dikutip pernyataan orang yang tidak diketahui
keberadaannya," saran Spark. Namun, bila semuanya telah absah
dan memungkinkan, kutipan para informan amat diperlukan.

Sering permasalahan muncul dari soal pencarian narasumber
yang menjadi kunci pembuka keterangan. Jack Tobin^® memaparkan
pengalamannya mencari seorang Jane Smith, yang menjadi
narasumber liputan investigasinya, selama hampir tiga bulan, di
kota Los Angeles yang berjumlah sepuluh juta lebih penduduknya.
Kisah liputannya mencantumkan nama Jane Smith untuk jarak
waktu sebelum Perang Dunia Ke-2, yakni pada 1940. Melalui riset
kepustakaan di berbagai catatan kependudukan, Tobin berhasil
menemukan buniannya. Semua itu didapat melalui upaya re
portase investigatif yang terfokus kepada segala keterangan yang
terkait dengan rincian kehidupan individu yang hendak dijadikan
narasumber. Untuk itu, dalam perkembangan masyarakat se-
perti Amerika, berbagai sumber dan media informasi dapat
dipergunakan, sepeiti newspaper libraries, buku-buku telepon, city
directories, para tetangga, reglstrasi pemilikan SIM, para peserta
pemilu, catatan kelahiran, sampai ke catatan-catatan yang bersifat
komersial {Uniform Commercial Code fillings), catatan keputusan

17 David Spark, op.c/t, hlm.57-58, 61.
18 Jack Tobin. "Backgrounding Individuals", dalam The Reporter's Handbook

-John Ullman and Steve Honeyman (ed.J. op.cit. him.121-131.
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pengadilan (pailitnya penisahaan, pafak, perceraian. dab), dan
calatan Icsis serLa diseriasi universllas.

Uniuk mendapatkan semua calatan itu, wartawan invcstigatif
mesli memabami balul proses ineodapaikaQ kemudahan berbagai
data di bcrbasal teinpal. Mercka mesTl dapal membuai falinan
hubungan yang bersahabal dengan orang-orang yang bokerja, dan
mcngetahul belul, pclbagai catatan yang hendak dicari di tempat-
tempal yang menjadi area invesLigatif. Hal itu bukanlah berarli
pejabat panting, scmacam para kepala bagian atau deparleman,
melainkan orang-orang yang benar*benar menguasasi belul bagoi*
mana tempal tcrsebut bekerja.

Sikap simpatik dari seorang pegawai adalah sarana menuju
kemudahan pencariandata.bahkankerap menolong para wartawan
invesligalif unluk mendapalkan keseluruhan data pcnelillannya,
Sesudah mendapatkan dokumenlasi yang dibutubkao, segcralah
ntcmbual kopian lembaiannya sebagai bahao bukli yang akan
menjadi penting kelak. Dari banyak kasus liputan invesligalif,
berbagai kelcrangan yang banya dicalat oleh wartawan sering
menjadi tidak berarti ketikn mcmasuki ruang pengadilan—yang
diluntut oleh pihak*pihak yang dirugikaq di dalam pemberitaan.
Kclika para wariawan invesligalif menunjukkan catatan data
raereka, para pengacara pihak la wan memJoia bukti. Dan bukti
lersebut sering lelah "dibersihkan" dari tempat-tempat yang lelah
didaiangi sebclumnya oleb para wartawan invesLigatif,

Karakterislik Lain

Dari keseluruhan ketja pellputan yang dUakukon jumalisme
iavesligatif, pada umumnya, diieraukan beberapaunsuryang dapal
dikenali yang menjadi karaklcristik wacana repnrtasc invesligalif,

Weinberg" memecikan unsur*uTisur lersebut, sekaligus

1 y Slcve \NV5inb«c, opcll.. hlfn. 3-D.
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menunjukkan langkah-langka kerja reportase investigatif biasanya

dilakukan.

Subjek Investigasi

Jurnalisme investigatif memerlukan pengenalan terhadap

subjek-subjek liputan. Sebelum melakukan kerja investigasinya,

wartawan-investigator mesti mengukur ketepatan subjek inves

tigasinya. Subjek-subjek yang biasanya diinvestigasi antara lain
termasuk korupsi di pemerintahan, ketidaknyamanan tempat

kerja, kualitas ruang-pengajaran. bangunan yang buruk, penge-

luaran untuk pengobatan. Selain itu, meliputi area geografis

[keamanan di tempat pengeboran minyak) atau khalayak-khalayak

tertentu (ketidak-efisienan kerja birokrasi di komunitas keiompok/

organisasi, dan sebagainya).

Investigasi bisa bermula dari sumber yang telah lama

dihubungi (a long-time source), atau yang asing, tidak dikenal

(stranger). Bisa pula berasal dari pemberitaan yang dikerjakan

berdasarkan penugasan umum atau tekanan berita umum yang

memilikikedalaman-laporan. Namun, para wartawan tidak menjadi

pengguna versi sumber berita di mana tidak dapat dilakukan penge-

cekan ulang.

Wartawan investigasi harus menggabungkan dua unsur yang

ada di dalam dirinya, temperamen dan talenta investigasinya.

Hipotesis Riset

Bantuan bagaimana yang dibutuhkan, dan bagaimana meng-

aktualisasikannya? Siapa menang dan siapa kalah? Mengapa? Ba

gaimana? Beberapa pertanyaan ini mendasari pengembangan kerja

jurnalisme investigatif.
Editor koran Tom Honig menulis di The lER Journal, bahwa

investigasi kerap harus memilih dua hal: kesalahan orang (pekerja)

atau kesalahan sistem. la mencontohkan jika seorang bayi me-
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nlnggal. apakah dikarcnak^n pcV^rfa dari institusi Pclayanan

Perllndunjan Anak {ChSid Protective Service] atau kesalahan ke-

seluruhan slstem?

Hipoiesis (eatatif yasg dilakukan di dalam kcr)a Invesiigasi

berbcda dcngan ketcrliUupan piklran. "Wartawon investigator yong
baik", menurut Wainberg, "memperhatikan dengan penuh pcrhatian

pada kctorangan-kcCcrangan fakta kontradlksi—yang okan jncm*

bantunya".

Sumhrr Sckyndrr

Inforniosi yang telah dipublikasikan atau disiarkan mecupakan in-

fotinasi yang telah menjawab pettanyaan-pettanyaan mendasar

(an5>vejing basic queslicns)- Bcrbagai informasi lersobul disebul
materikeleranganketerangandarisumbersckundcr.Bagijurnalismc
iavesiigatif. bila bahan keterangan tcrscbut tclah layak pcriksa
Iwdependently verified), dapat mcnjadi petunjuk (signposf),

Arlikel sural kabar cnain lahuo lalu, misalnya, melaporkan

hasil kerja deogar pendapat dari subkomite leglslatif deogaa

pimpinan serikai butuh lokal. Artikcl tcrscbui bisa mcitjadi bahas
transkip dan wawancara dcogan pimpinaQ serikat buruh,

Bcrbagai orgonisasi berita biasanya nendokumentasikan

berbagai "indeks" kllping-perpustakaan dari bctbagai tahun yang

lampau, atau lelah men-doto-bo^e-kaji berbagai pcmbcritaan
meieka. Barbagai bahan taisebut biasanya dapat diakscs. Bahan
sumber-sekunder dari televial dan radio pun begitu, dengan

pcncarian yang memakai pendekatan taknologJs.

Pikiran Dokumantatif

Sumber informasl sekunder keiap mcnjadi pcnunjuk kcpada
pencaiian dokumen-dokumen ulama [primary docaments],
Transkip-transkip "dengar pendapat" legislacif dapat menjadi

primary document, sepertl pcrsctujuan mengenai pembangunan .
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perumahan, laporan keuangan kandidat kampanye politik,
perkara hukum, kebijakan asuransi, pembahan keputusan militer.
Tapi, berbagai dokumen tersebut dapat berubah. "Seperti orang
bisa berbohong," kata Weinberg, karena setelah beberapa lama,
dokumen tersebut berkemungkinan diubah oleh berbagai pihak
yang berkepentingan. Dan tidak ada pihak yang dapat menunjukkan
adanya perubahan tersebut.

Primary documents merupakan rujukan wartawan dalam
melaksanakan banyak investigasi. "Documents state of mind", kata
Steele dan Barlett, adalah wacana jurnalisme investigatif yang harus
diketahui tiap wartawan-investigator. Istilah ini mengasumsikan
adanya catatan-catatan di suatu tempat yang bisa menjadi pembuka
rahasia, dan semua itu menjadi sarana wartawan investigatif untuk
bergerak, menganalisis, dan membuktikan dugaan-dugaannya.
Dengan kata Iain, wartawan investigatif mesti memiliki ingatan
dokumentatif, berpikir berdasarkan pelbagai catatan-catatan
dokumentatif yang telah ditemukannya. Pola pikiran investigatif
itu di antaranya yang menyebabkan banyak wartawan daerah
kerap mengaiahkan liputan pada pencarian catatan-catatan yang
terdapat di dalam kehidupan sekitar kata.

Misalnya, bila seorang wartawan muda kesulitan mendapatkan
dokumen yang menyangkut seseorang, ia dapat memulainya
melalui:

•  Catalan kelahiran dari rumah sakit, berikut kemungkinan
adanya pemalsuan akte kelahiran

•  laporan tahunan akademis ketika bersekolah daii SD

sampai SLTA,

•  catatan asuransi mobil yang dilacak melalui pemilikan
SIM [surat ijin mengemudi)—bila di Amerika,

•  catatan bea siswa yang didapat ketika di kampus,
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•  riwayat hidup dan refereasi kan'a yang telah dlmi-
Jikinya,

•  belanjnan karlu kreditnya,
•  lembaran buku cek (keuaogannya).
•  penggunaaa asuransi,

•  pslunasan kanu lisensi unruk berburu, memandog,
pcmilikan scnjala, memelihara biaaCang, menerbangkan
pesawat pribadi

•  pcmbelian pelbagai peralalan (properti) keiika mem-
bangun rumah

•  pajak-pajak pembcliaa barang piibadi atau propefLi
•  arsip pajak pendapalan negara
•  pendaftaraa suara pemilu
•  donatur keuangan unluk kandidat politlk leitenJu
•  penyewaan kendaraan bisnis

•  calatan pengadilan lokal ketika terlibat petselisihan
•  pCTkawinan

•  badiah (baiajig, dsb) ulang tabun
•  perccralan

Sclain semua ilu, calalan-catatan Cpoper tKiils] yang menyangkut
instilusi pun berlaku, seperli: lembaga-lombaga yang mewaklli
pemeriDtaban, Penjsahaan fPT, konglomerasi, merger, dsb), ISM
(lembaga nonptofit], aiau lerabaga sejeDisnya. ftlbagai cautan Itu
dapal lerkail deogan seseorang yang {engah diinvcsligasi. Surat-
surat perianjian bisnis sama kuakke^erangannya dengan secarJk
akie kelahiran, Keduanya dapat meajadi pcrpaiangan daii Catalan*
calaton Invesiigasi {paper tmlh) yang hendak di-isu-kan.
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Narasumbcr

Tiap dokumen sebenaraya menunjukkan kepada lokasi keberadaan
narasumber{human soorces)yangbendakdiinvesligasiketerangan-
nya.

•  Yang dimaksuddenganfti/mon sourcesdisimialahorang'Orang
yaog dlkonlak secara Jangsung, dalam keberadaanya saat ini, kelika
menjadi seorang manian/eks yang diabaikon (ignoring ■'former").
Pelbagai 'former" itu dapat dicoclohkan melalui posisi mantan/oks
darit pasangan suami-istri, profesional kampus, akunian, tcJangga,
pcjabal. dan aeterusnya. Mereka adalah oraog yang lidak memiliki
risika kclika memberikaji kcterangan, dan lelah mcrniliki waktu
lenekiif, serta berkcmungkinan mtsnyimpan dokumcn-dokunicn
yang dipcrlukan—walaupun kcteraagan mettska iclah oufdoJed
dan tidak bemilai aktuaJ.

Keterangan mereka dapat memiliki nilal yang saogai penting
karena peniaknaan baru mereka (peojelasan/peuiterprctasian/
pcmikitan) lerhadap pelbagai dokumen dalam kedudukan sebagai
otang dalam dan puaya keahUau (pakar) yang berkaiian dengan
isu yaog licndak diinvesligasi. Pelbagai kelerangan yang dibetikan
memang merupakan ulangan-ulangan lafotmasi. oamun blsa
menjadi bahan pelengkap paper trails daii pelbagai wrawancara
kunci [key interviews) yang dilakukaa lerhadap mereka. Mereka
menjadi satana pengecekaa iai dokumen, dengan betbagai
pertanyaan yang diajukan kepada mereka, scbelura wartawan
menipunyaikeleDgkapandokumen dan, menjadi bahan wa%vancara
ketika menemukan sumber yang diperlukan yang hanya dapat
sckali(biasenya) dlajakbercakap-cakap. Sehinggakelikamendapall
subjek pcnting InvcstigaaJ, pelbagai dokumen dapat dijadlkan alal
pengecek rcalilas, yang menolong wartawan jika mcndapalkan
jawaban-jawaban yang bohong alou ildak lahu.
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Ttknik Riset

Dalam buku Get Iha R/cis on Anyone: Hoiv Yov Can Use Public
Sources to Check the Backsround ofAny Person or Ogronizotion,
wartawan Dennis King menyatakaa Lstilah paper and people
trails unluk pencarian informasi dala pamlleJ backgrounding and
indirect backgrounding, lalarbelakang paralcl dan lalar bclakang tak
langsung, Hal ini meogondisikan upaya pcngumpubn rnformasj
yang memisahkan, sekaligus mcaggabungkao, lalar bclakang-
informasi yang berslfal paralel dan lak langsung,

Latar belakang paralel jneogindikasikan hubungan anlara
seotang subjek dengan sebuah inslilusi, Hubungan ilu dikelabui
melalui jefak sebuah orgaoisasi. Unluk itu, warlawan investigasl
harus mencarl informasi mengenai orang Icrsebut, Keiika T\ian
Srailh hendak dlinvestigasi, misalnya, warlawan inveslignsi dapal
membuka ketertutupan, atau selubuag, Catalan pribadi (pereonaf

docuznent^JTUanSmilhraelaluipclbagaifiJekcnlrakkeriapemennlah
daerah dengan lawaran firma penjsahaan yang berhubungan
dengan TUan Smilh. Jika yang meafadi laigel invesiigasiaya laJab
bfsnis hiburan alau orgaalsasi nonprofit, investigasl bisa dimulal
daii penelusuran lalar belakang orang yang menjadi pelaku atau
pekorjanya. Laporan lahunan dari pembangunan komunilas lokal
yang lerllbat lertib bisa menjadi betbeda ketika pemda "mcugunci
gerobok" dua bangunan, karena direklur pelaksananya melakukan
lindak iUegaJgambling daii perjanjian semula.

Indirect backgrounding sama dengan keparalelan lalar bela-
kang yaog berskala lebih luos. Investigator menemukon keter-
kalian subjek-investigasl dengan kepenlingan ekonomi atau
poUlik. Hal ini merupakan jalan unfuk mernahami hubungannya
dengan penganalislsan terhadap lingkungan yang luas, Risel King,
misalnya, menemukan kelerbubuDgan antara para pendatang
dari bangsa Afrika Barat dengan para usahawan New Ycfrk yang
TOclakukan konlak bisnis dengan kaum Libyan. Dengan demikian,
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latar belakang tak langsung dari subjek investigasi merupakan
pencarian terhadap data yang terkait dengan soal-soal yang tidak
terduga. Dengan ketajaman pikiran yang amat baik, persembunyian
pihak-pihak yang menyimpan tindakan ilegal dapat dibuka. Indirect
backgrounding memberikan lahan investigasi pada fenomena tak
kasat mata yang muncul dalam peristiwa-peristiwa biasa. Para
pendatang baru, yang kebetulan tertangkap oleh lensa pemberitaan
media, akhirnya menguakkan persoalan bisnis senjata dengan para
pebisnis berdasi yang kerap menyatakan dirinya orang terhormat.

Kerja riset di sini, dengan demikian, terkait dengan upaya
raencari keteikaitan dua spesifikasi data informasi yang sengaja
ditutup demikian rapat, di tempat-tempat tidak terduga. Teknik
penelitian wartawan, yang terbiasa dengan sikap skeptis terhadap
yang terjadi di sekitarnya, merujuk kepada pemikiran akan
latar belakang informasi dari sesuatu yang tampak. yang terjadi.
Riset investigatif, dalam paparan ini, tentu saja berbeda dengan
riset ilmuwan yang mempergunakan metodologi, hitungan
sampel, statistik penelitian. dan perangkat disiplin keilmuan
lainnya. Namun, pada intinya, memiliki kesamaan di dalam hal
penelusuian data-data yang tersimpan, dan tidak banyak orang
yang memperhatikannya.

Mengorganisir Informasi dan Menulis-ulang
Bahan yang terkumpul dari secondary sources, primary documents
dan human sources, kerap menjadl terlalu banyak dan luas. Untuk
itu, diperlukan langkah pengevaluasian secara berkala [mingguan,
misalnya], membuat pilihan pendahuluan mengenai bahan/
keterangan/informasi yang paling bernilai [valuable]. Material yang
potensial dimasukan ke dalam struktur yang kronologis, meliputi
kehidupan orang-orang, sejarah institusi atau perkembangan
pelbagai isu. Pengerangkaan kronologikal tidak berarti penulisan
kisah (berita] secara berurutan (kronologis). meskipun di sini
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menyangkut soal kepulusaD yanggangat pcntlng, Pengkronologian
di sini berarti peogorgDnisasiaD keselimihan informasi meajadi
slstematls (o linear way) sebagai pembantu mengaitkan berbagai
faklor yang tidak (eriihat keierhubungaanya.

Wsinberg mcncontohkannya niclaluf liputan iovestigasl
tcrhadap seorang anggota dewan kola. Anggota dewan iru memberi
kelerangan babwa ia lidak icrsangkul dengan periemuan terlulup,
selama delapan balas bulan lalu, yang membahaa mengecai
penelapan ulang pemilikan tanah yang lerkail dengan mitra bisnis
istrinya. ftida saal koalrak ditandafangani, aJasannya, fa bcrada
dalam farak 1.500 miles daii penemuan leracbul. Wartawan
invesiigasi mengurutkan rincian dedl keleranganaya, mernikirkan
banyak haJ "ooihing" yaog bisa lerjadi, Tiga bulan kemudian, ia
memegang laporan periemuan dari perkumpulan yang peduli
dengansoal in;, Ketlkaia mcmasukandetil-delil laporanperiemuan
Itu ke dalara kronologi yang tclah dibualnya, ia mencaial anggola
dewan kota iiu aerapal mcnjadi pembicara di pcrtemuan teraebul
—selama waktu 18 bulao yang ia kalakan lak pemah tersangkul.
Maia, invesiigasi wartawan pun menemukan adanya kebohongan
anggola dewan, dan menuliskan bagaimana anggota dewan ilu
tclah memcnganihi kq)utiisan mengenai seal penetapan-ulang
pemilJkan tanah. Tanpa kronologi, investJgaai lak akan mengetabui
adanya kebohongan.

Namun, di dalam mcmbual kronologi, ada yang harus dlingat:
In/ormasi jangan dlmasukkan dahulu sebelum investlgasi me-
oemukan kelerkailan relevansinya. Pcnyusunannya hams me-
nelili relevaosi tJap informasi yang lelah didapai, dan dipelajari,
daJajn ketcrkaitannya dengan subjek yang tcngah diinvesligasi. Kc-
seluruhan informasi yang tcrkumpul mcsti dievaluasi kembali, dari
waktu ke waktu selama reporlasc berlangsung, setclah ketangka
periama ditulis.
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Setiap unsur memiliki kemungkinan untuk ditulis ulang.
Hal itu terkait dengan hasil kerja investigasi yang bisa berakhir
buruk dengan pelaporan yang memberi dampak yang besar kepada
masyarakat.

Berpikir Wisdom

Unsur terakhir dari ciri peliputan investigasi ini berkaitan dengan
logika, cara berpikir. Unsur yang mendasari bagaimana pengum-
pulan informasi serta teknik penyusunan dan penulisan dilakukan
wartawan. Namun, dalam penggunaan cara berpikir yang memakai
falsafah kebijaksanaannya seorang yang konvensional di dalam
mengamati kehidupan manusia, pemahaman mengenai institusi,
dan dalam mengamati pelbagai isu.

Para wartawan selalu harus melihat jawaban mengenai
"bagaimana dan mengapa sesuatu itu sebagai sesuatu". Mary Kay
Blakely. di majalah Los Angeles Times, dicontohkan Weinberg. la
telah memakai cara berpikir seperti itu ketika mengontemplasikan
persoalan tunawisma di sebuah masyarakat yang makmur. la
mengaitkan persoalan tunawisma sebagai hasil perkembangan
masyarakat dalam memilih tindakan sosial dan kemanusiaan.
Terkait pula dengan upaya pemerintah yang hendak membangun
masyarakat urban (perkotaan), dan melenyapkan hunian
masyarakat berpenghasilan rendah namun gagal membangunnya
kembali kepada tujuan yang diinginkan dan hendak dihasilkannya;
menyisihkan para pekerja tak-berkeahlian untuk menghidupi
keluarga-keluarga mereka; dan tak mampu membangun institusi
perbaikan mental masyarakat ke dalam program-program kerja
kesehatan di pelbagai komunitas-dasar.
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Dimensi Lain

Semua karakterislik iiu lerkail dengan perkembangan dari
terminologi jurnolisme iovesligatl/. Dinamika masyarakal ddam
meogalokasi kcpentingan politik, ekonomj, dan seterusnya juga
ikui mcmengaruhj, Selain iiu, dimensi iaknologi. yang membawa
implikasi pekerfaan jurnaJisiik menfadi tidak dibatasi oleh
balangan-halangan kcrahasiaan, serta dampak percepatan dari
pelaporan Incvstlgatif dan mutu dari mateti yang dibporkan
warlawan,

JurnalUme selaiu beradadi pwisl pencatai berbagai perisliwa
yang kcrap dikoleksikan oleb sejarah. Dalam bal jurnallsme
mvesi/gaUVe. pekerjaan jumalisUk meleiakkan posisi acuan
kerangka kcrja kepada hal-hal legislasi, Dunia kerja investigalif
meminla pcrhatian kepada adanya kesalahan di dalam rcgulasi
sisEarn kemasyaiakalan, yang memunculkan dominasl sebuah
kekuasaan dan korupsibekcnadi doJammakacisme sistem. Melalgi
kenyalaanilulah, antaia lain^jumalismoinvestigalifdllakukanoleh
kalangaa juniaHs. Para wartawan invesligalif banyak mengeriakan
hal-hal yang menyiratkan persoalan keadiJaa di dalam akUvitas
lipuEannya, Mereka lidak znau tunduk kepada akseptabilitas
konvensional, di belakang inlcrpreiasi pclbagai peristiwa yang
diketeagabkan kepada masyarakal melalui oloritas dan sebuah
olorilalif, dan menyaiakan unsur keadilan. atau menyenluh spirit
bukum masyarakat yang tidak tcrkodifikasikan. Bcntuk reaJitas
yang kcrap dimunculkan di dalam masyarakat komunis ketlka para '
pe/abatpemerioiah menyaiakan dirinya sebagai sebuah kcbenaran
dari sebuah profesi pclayan publlk.

Kegiatan jumalisme invesligalif bukan lagi merupakan
penjelasan sebuah dlsiplin yang lidak merniliki lempal di dunia
juraallsUk. Tidak lagi benipa pemikiran lentang sebuah /enomcna,

20 Hugo De Burgh (od.). "Iruroduclion; a higher kind of lo,0)ry- (him. 3-2fil' daa
The EmergftMu yf InvrstlgaufJourniilUm" (him 26«4fl), op cli.
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atau upaya sebuah klaim dari beberapa pihak, dengan rentetan
keabsahannya sebagai sebuah tradisi yang kini menjadi mapan.

Jurnalisme investigatif telah menjadi sebuah genre dari
dunia jurnalisme. Bagi kajian media, jurnalisme investigatif dapat
dikaji ke dalam sebuah konteks: dari konteks para praktisinya
mengerjakan peliputan jurnalisme investigatif, dan dari konteks
kasus-kasus publik yang diungkapkanya, dan konteks studi media
coba mempelajarinya. Pembahasan ini menjangkau kepentingan
bahasan jurnalisme investigatif sebagai sebuah fenomena sosial
sekaligus menjadi pemahaman praktis bagi para pekerja jur
nalisme. Konvensi profesionalme diletakkan di sini, berikut
batasan-batasannya. Studi media menyeimbangkan analisis ke
dalam fakta-fakta yang bersifat praktis.

Kerangka pemikiran dari wilayah Anglophone dan bangsa-
bangsa European telah mengisinuasi perolehan bahasan yang
cukup berpengaruh. Berbagai nilai kedua kerangka pemikiran itu
memberi pelbagai tanda, indikasi-indikasi, di dalam perkembangan
jurnalisme investigatif. Pembahasan media, di dalam perspektif
European misalnya, menjelaskan kerangka sistem media dan
idealisasi "post-imperial" yang mengindependenkan kedudukan
sebuah media. Pekerjaan jurnalisme investigatif memberi unsur
penekanan kemandirian media sebagai pengontrol pelanggaran
sistem, berikut pengaruh korporasi-korporasi bisnis multinasional
memengaruhi topik-topik liputan investigatif dan idealisme
wartawan dan medianya. Di negara-negara United States (US), yang
meletakkan posisi jurnalisme sebagai sebuah disiplin akademis
selama lebih dari tujuh puluh tahun, jurnalisme investigatif telah
menjadi topik yang menentukan, dan mencantumkan aplikasi
jurnalisme investigatif ke dalam bentukan kerja jurnalisme yang
terkait dengan konspirasi kepentingan politik dan bisnis, bermuatan
korporasi-korporasi multinasional.
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Petaa kerfa xvailawan InvestigalifmeDandaskan kepada profasi
mcngkover sebuah kebenaran daD mangindentjkaslkannya kepada
masyarakal, inclalul bcrbagai media yaag memungkinkaonya
ujftuk penyampaiannya. Ftkcrjaan jurnalisme iDvesligatjf me*
mihki kesamaan decgaij apa yang dikerjakan polisx, pengacara
bukum, auditor, dan pembuat aturan, di dalam kegiatan yang
lidak niembatasi target pencapaiannya, bukan untuk mendapat
legaJlta.s dan menufup hubungan publisiEas. Macam kegiatannya
inenggambaikaD kultur populaiilas dan dishisi profcsional dan
raenghubungkannya dengan kepentingan masyarakat

Teknologi: Alat Bantu
Isi bcrita, sebagal produk juinalislik, mcourut Brian McNair*',
tetkait dcngan kondisi-kondlsi teknis di dalam proses pem-
bualannya, Pcrkembangan tekoobgi informasi dan komunikasi
tiirul memainkao peran penting dalam raembangun hubungan-
hubungan baru antaia jurnalls dengan khalayaknya. Setiap babak-
tamuaninovas! teknobgi, secara sosiosologis, ketap memangaiuhi
tegiatan media jurnalistik, mentendensikan perbedaan antaia
sebuab kcfadian dengan sebuah pelaporan.

CommuDicationtheworldwas becoming smaller,morevisible
and accessible to ihe news audience", niJai McNafr. Pcrkembangan
inovasi leknologi, antaia lain, mendorong perlumbuhao pelaporan
jumalisme kian ridak merniliki faiak dengan ruang dan wakru,
Pencmuan telcgrap dan fotografi di abad ke-19, iclepon di abad
ke-20 dan film, video dan digital mengarCikan transmisi iDformasi
pada akhir abad ke-20, talah mereduksi halangan ruang-waklu bagi
komunikasi untuk semakin cepat dan mudah. Penggunaan satelil,
yang memancarkan siar^n live dari (elevisi, pada l950-an, tclah
menyalakan bahwa khalayak pamirsa dJ sebuah bangsa tclab dapat

Edwani Arnold, hini
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mengamati dan mempelajaii apa yang terjadi di belahan dunia lain
sepersis "they were happening".

Kerfa jurnalisme menjadi dipenuhi dengan elemen rutinitas
pembuatan "real-time news": kesegeraan laporan-amatan kejadian
yang diambil dari tempat berlangsungnya. Pengumpulan berita
dan penyebarannya telah menjadi satu, tidak dihalangi lagi oleh
jarak dan waktu.

Akan tetapi, daya tembus teknologi tidak hanya itu. Temuan
teknologi juga memengaruhi kerja jurnalisme. Melalui inovasi
teknologi, didapat pula manfaat efisiensi dan efektivitas di dalain
melaksanakan tugas-tugas kejurnalistikan.

Hal itu, misalnya, bisa ditarik dari temuan mesin fotokopi.
Mesin pengkopi berbagai teks ini, menurut Bob Walters",
pada 1973, meskipun tidak berkaitan sama sekali dengan kerja
investigative reporting namun telah mendatangkan manfaat yang
luar biasa. "Mesin ciptaan itu melakukan hal yang menakjubkan
bagi bidang reportase investigatif", serunya.

Dulu seseorang raiingkin mendatangi Anda dan berkata. 'saya tahu
ada sebuah dokumen yang menyebutkan ini itu.' Anda. reporter
investigatif. tahu bahwa yang dikatakan itu bersifat rahasia, atau
secara administratif dirahasiakan atau semacam itu, dan Anda tidak
pernah mungkin melihatnya.

Setelah itu Anda gelisah, sambil tak hentinya berkata kepada diri
sendiri, 'Sial, bisakah saya mempercayai orang ini? Apakah dokumen
itu benar-benar ada?' Siapa tahu, ... Anda sungguh beruntung, ada
orang yang berani memperlihatkannya sekilas saja kepada Anda dan
Anda bisa menyalin paling banyak dua alinea saja darinya. Itu saja.

Kini tersedia kemungkinan untuk membuat dokumentasi dalam
jumlah besar, yang amat menentukan dalam menurunkan sebuah
berita investigatif. Kini bukan lagi masanya Partai X melontarkan
tuduhan ini itu. lalu Partai Y berkata ... omong kosong, pihaknya
bersih. Sekarang semuanya tertera di atas kertas, dan Anda
melambai-lambaikan kertas itu di hadapan Partai Y sambil berkata.

22 William L.Rivers & Cleve Mathews. "Jenis-Jenis Pengakuan", op.ciL, hlm.176-
177.
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Apa maksud Anda? Jni adalali bukli topfno AncL* dan Anda sendlfl
raenaodalanganinya.

Bagi Wallets, secara berkclakar. mcsin fotokopi Xerox merupakan
sebiiaJi leori besar.Dasar teoritiknya, ̂'Seilap reporter akaii berkata
kcpada Anda bahwa salu lenibar saja dokumcutasi saina dengan
lima dakwaan, Iiulah Icon bes.ir say a mengenai Xerox"

Dalambentukan yang lain, icknologi rnembcnkardktct (erlentu
di dalam terminologi jurnalisme invBsttgabf. Era komputcr dan di-
gitalisasi meningkalkon pencarian area fakta ke berbagai wilayah
yang sengaja disimpnn oleh pdbagai institusi!

Carole Fleming'^ mengiluslrasiknn bagaimana pcngaiuh
teknaJogj banyak membantu)umalis di dalam peliputan jurnaIisme
invesligatif. Bukan sekadar mengikuli gaiis pemikiran levolusi
informasl, ia lebih mcnekankan penlingnya perubabaD konveosi
keija jurnalisme invesiigatjf, dan model-model pub^ikasinya ketika
penggunaafi leknologi dikkukan,

Melalui Icteracl, coniohnya, ditcmukan penjelDjahan pene-
rimaan beiita yang mcmiJiki style pemberilaan yaog lebihfr]en<J}y
ke tiap indivldu masyorakal, Khalayak mendapat peluang unluk
raemiliki inlerprctasl waca'na publikyang dikehendakiDya. Hal itu
lerilibat dari kasus-kasus semacam skandal seks Clinton-Lewinsky
ko dalam scbaran publikasi individuaJ, Laporan jurnalisme yang
dikembangkan oleh berbagai vM?6si7e—scpetLi Drudge Boport
Hfebsjte—telah meningkalkan efcktivilas publikasi Iradisioaal yang
hanya mengandalkan sebaran informasi pcrhubungan sebual
Monica Uwinsky dcugan Prcsiden ainion. Pada sisi ini bisa
dikalakan, perkembangan publikasi elcklronik telab menambah
efcktivitas day a sajian, dibanding penerbitan Iradisional.

Pada sisi banluan bags koavensi kerja jurnalisme invesligalif,
hal ini torkait dcngan adagium bahwa kegiatan jumalisma

23 Cwte Fltmms. "Jmirrolum New Tfecliiielosy". dfllam Hugo De Buich
fed J, o/ir;/,, him. 17S,
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investigatif bukan hanya terletak pada pencapaian penceritaan
mangenai sabuah soal kepada masyarakat, akan tetapi labih
terfokus kepada pengisahan mengenai "apa yang harus dipikirkan
dengan soal tersebut". Perangkat teknologi merupakan kenyataan
yang potensial di dalam pencarian dan penginterpretasian fakta-
fakta investigasi.

Bantuan jaringan Internet komputer, misalnya, menjadi diper-
lukan di dalam kerja pengaksesan dan analisis informasi sehingga
peliputan jurnalisme investigatif dapat dicapai dengan kekuatan
interpretasi alternatif terhadap pelbagai kejadian dan keteiangan
yang menyertainya. Perkembangan teknologi Internet membuka
banyak peluang bagi pencarian data dan keterangan yang dikerjakan
oleh wartawan investigatif. Teknologi Internet membantu pekerjaan
investigatif menjadi mudah. Melalui sebuah tempat, misalnya,
wartawan investigatif dapat menelusuri pencarian orang dan
informasi, meluaskan wilayah akses informasi. Dan, data dapat
dianalisis secara lebih efisien. Dari sebuah komputer rumah, antara
lain, wartawan investigatif tinggal membuka web site Internet
yang menyediakan data berdasar bentukan sumber informasi dari
institusi akademis, pemerintahan, asosiasi atau organisasi non
profit, perusahaan komersial, dan individual.

Hal ini mengubah kerja jurnalisme tradisional yang memulai
investigasinya berdasar rumor atau pelbagai catatan. Dari sana,
para wartawan bergerak menjumpai orang-orang yang terkait
dengan isu kejahatan,.para pelakunya, atau para pakar yang ahli di
subjek permasalahan, dan pelbagai fakta yang hendak dikisahkan
ke dalam variasi materi publlkasi. Proses pengerjaannya memakan
waktu cukup lama. Pencarian wartawan investigatif menemui
orang-orang, misalnya, membutuhkan ketekunan untuk mencatat
temuan-temuan yang mengarahkan peliputan kepada orang-orang
yang memang dibutuhkan. Hal ini meliputi pekerjaan mengatur
pembicaraan face to face melalui telepon atau mesin faksimil.
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beseria kctja memvertfikasi infonnasi yang disebulkan bcrbagat
oraog. Dan, lerlebih penling, menemukan dokumen^dokumen
yang re)evan. dan dapal diakscs.

Selain iiu,- pelbagai perangkat dari Jeknologi Inlernet tclah
raenjangkau tldak hanya muatan teks berila yang dapat dlleriraa
kbalayak. Fase djgitaJ age lelah mombuka niang perabcrilaan
ko daJajn konsep virtue/ reality. Riset media mcnjadi memihki
kandungan impllkasl yang Icbih )auh terhadapJoaivaJism content,
auu news itself, di fase digital oge," tulis Jobn V Pavliksa, di Online
JoamoJism Bcviepv / QifL "RiseJ ekslensif menajarokan sloryteUing,
desfdn penyajian dan Infonnasi, serta pclbagal impljkasi peniing
bogi online ioamaiism",

Kekuatan tcknologi Internet, kamudian, luga racmberi ke*
ajaiban Iain bagi pengcrabaDgan kcrja jujnalisme. Seteiah wa-
wancara dengan pelbagai suniber diJakukan wartawan melalui
cara mcnulis secara steno, lalu dengan pengguaaan tape recorder,
kiai wawancara dapat direkam melaJui digital audio recorder."
Ini merupakan salah satu conloh perkembangan yang teijadl di
dalam tekaologi Internet. Penernuan ini menyangkul kemudahan
waitawan ketlka hendak menyalin kembali Catalan wawancaianya,
unluk kcpenlingan jumalisrae siaran.

...penelitian dJ Massachusetts Institute of Ibchnology Media Ub
lelah mensgabunglum dan meayelaraskan leknologi suara dantuHsan
langan. yang mempprcepat pencarlan data dan penuJisari ccrita
sehingga Icbih tnudab dan cfisien. Seorang reporter dengan mudah
dan dapat segera lucngambil sebuab Catalan di sebuah balaman dan
juga mendengarkan basil kocespondensinya,

Ubih dari riua Uisinorv laheratorium riscl media boru di dalam
dan di luar Araerika, memberikan kontribusi pentingbagi jumallsrne

24 lohfi V. Pa yj)k, OnhveJoamQlismfiewetv(0^5)."Whst theNew Media Researcti
Lebs Say About C^nicnt, USC ANNENBERG, Re«eaKh, Posted Decpmbcr 01
2000.

25 On/;;ic/eurnflZ/Sffi Rwiew/ OIR, 'VVhut the New Media Research Lebs Sey
About Content", USC ANNRNR6RG. Rrtearch, Posted December 01, 2000.

i IIRN'A11SME INVtS rtCASl | 269



W-'i

on-line. Hal tersebut terbagi menjadi tiga: 1) bagairaana seorang
jumalis mengeijakan tugasnya; 2) format baru pengisahan, penyajian
informasi, dan desain berlta on-line-, dan 3) bagaimana khalayak
mengakses berita.

Pada sisi aplikasi kemasyarakatannya, implikasi teknologi Internet

memberi dampak pelayanan jurnalisme yang lebih langsung, intim,
dan tanpa halangan kepada masyarakat. Forum jurnalisme World

Wide Web, misalnya, menjadi matra-matra baru bagi pengindraan

wartawaninvestigatifdidalammengetengahkaniiputaninvestigatif-

nya. Bagi Carole Fleming, Internet menjadikan polensi jurnalistik

seperti saat era pamflet memulai jurnalis Thomas Paine (yang
menerbitkan sendiri karya Common Sense-nya dan The American

Crisis menolong Perang Kemerdekaan Amerika) yang langsung

menyentuh kebutuhan masyarakat akan independensi informasi

dan opini.

Melalui jenis penyampaian seperti, Internet menembus ruang-

ruang publik yang tertutup oleh kekuasaan politik. Teknologi media
Internet membangun wacana demokrasi. "These technologies could

do democracies significant good", tulis Ellen Hume^®, "banyak

orang dapat langsung mengakses informasi". Laporan internasional

dari Bosnia, selama "ethnic cleansing' (1993-1996), atau gerakan
demokrasi di Cina, dapat terjadi antara lain melalui kiriman-

kiriman informasi Internet. Tiap orang di Bosnia atau di Cina, atau

di negeri lainnya, dapat menembus blokade kekuatan politik yang
tidak menginginkan bocornya keterangan tentang keadaan dalam

negeri mereka, melalui kiriman informasi Internet. Masyarakat di
luar mereka pun dapat mengetahuinya segera.

26 Ellen Hume, Resource Journalism: A Mode! /or New Media, "The State of
Democracy in the Digital Age", posted: May 17, 1998, The text below is a
complete transcript of Hume's talk at the Democracy and Digital Media
Conference held at MIT on May 8-9, 1998.
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Bab 6

INVESTIGATIVE: DENGAN
DEPTH

1

SYDNEY SCHANBERG'

Sydney Schanbeig memcaangkaD sebuah PnlUzer pads 1976 UDhJ:
liputannya lentang Kdmboja di The New York Times.

"Role model says, pada awal karierku, bukanlsh para reporter
InvesUgatii. Irosc ilu lldak pemah djgunakan. Semua reportase yang
baik mcnsbvesdgasl hlnsge derajat Icrtenlu. Ada oraDg-orang seperti
Homer Btgart, yang bcgim cermat dalam pellpulan mereka, U adalab
penggali; la tatap terjaga sampaI mabm unluk mecnpeibaikJnya. Juga,
Edith Evans Asbury .... dari Tho New York Times. KaJa itu, koran
terseljiit belum mempunyai Bm invpstlgaUf, namun la menyambongl
bsus'kasus pengadilan. dan menggali fakia, la begitu ngotot. Kalau
perlu, ia akaa membenamkan gjginya dl pereendian seseorang, dan
tJdak membiarkaimya pexgi. Saya bjsUjar dan orang-urang semacam
itu; mercka tidakpedull (ernaksiapayang tengah melcnguh, alau apa
yang dilcnguhken ke tellnga penerbit.

"Kalau saya hams membftrttahu Anda sc.«corang yang pemik
invesligatlfnyo paling sayahormall.yaogsecarapersonal sayakelahui.
orang ita adalah Sy Hcrsh Naraun, ada pu)a orang-orang lain yang

Sjdnry SchanbeT?, SPEOAL REPORT Itwtsligeuve /cntffialism" Th®
Invesngsirirs. Staying on Target; HOLEMODELS, interviews with Neil Hickey;
COLUMBIA JOUKNAI.ISM REVICW; www.cjr.0fg, ARCHIVE: Mavduny 2001 •'
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tak pernah saya temui, seperti George Seldes, yang menulis tentang
industri rokok tempo dulu sebelum setiap orang ingin mencetaknya.
Koran-koran tidak tertarik karena mereka mengiklankan produk
rokok. Saya menilainya sebagai orang yang sangat berani, dan
seorang pahiawan karena ia menghindari apa yang biasa dilakukan
pers, dan bahkan kematiannya tidak banyak diketahui orang. Saya
tidak hendak mengatakan bahwa ia selalu benar; tak seorang pun
begitu [tidak pernah salah). Reportase investigatif. sesungguhnya.
adalah sboe-Ieather reporting. Anda keluar, membunyikan bel pintu,
berbicara pada orang dan mendapati pintu dibanting di depan
wajah Anda."

Wartawan tidak cuma mendalami persoalan. Ia juga mesti mem-
bongkar soal yang buram di kaca mata publik. Kaca mata publik
kerap samar mellhat alb, tabu, atau larangan. yang ditempel gedung
tinggi negara, atau bisnis. Kaca mata wartawan bisa menunjukan
pelanggaran terjadi. Meski tidak selalu alb ditemukan.

Masyarakat membutuhkan kaca mata biasa, balk "min atau
plus", untuk peristiwa penting. Kaca mata wartawan di sini mem-
perlihatkan peristiwa-berita sedalam dan serinci mungkin. Paparan
Red Fedler dkk^ berikut ini memperlihatkan bagaimana kesibukan
media terjadi di sebuah hari yang sampai kini menjadi satu ikon.

Semua media mengungkap kedalaman peristiwa itu. Tidak
ada yang begitu menggugah sentimen media selain serangan di
satu ikon bisnis Amerika. Sejak hari-hari itu, berbagai wartawan
menelisik fakta demi fakta bagaimana Amerika kehilangan harga
diri. Bagaimana Amerika, sebagai super power, kecolongan. Media
mengangkat sentimen kebangsaan, kebanggaan rakyat Amerika
yang runtuh. Laporan media kebanyakan memusat pada laporan
tersebut.

2  Fred Fedler, John R. Bender, Lucinda Davenport, Michael W. Drager, eighth
edition, 2005, Reporting For The Media, New York, 198 Madison Avenue:
Oxford University Press, Inc.; Chapter 5, SELECTING AND REPORTING THE
NEWS, hlra.122-123.
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11 Sepie^er 2001. turun berfiamalaned biru yaDgcemerlaae. DaJara
ribunn, pekccja daM ̂ Jew York Cliy, dao sefcitar sub-urbaA

Neu- York dan New Jersey, melimpahi Manbarian Bawah, men'>isl
komplak pwkantoran yang litas, toko-toto eceran dan restorln.
restoran <U Vtord Trade Centre. Tower kcmbar dl Word TVade Centre
yang telah nieniadl the tolSest buiWngs dl kola, scjak 1976, melavani
ikon kekua^n e^i.omi Amerika Di akhir pagi iiu. semuanya ladi
tumpukan kiimiih llntang pukang metal, puing. dan tubuh-tubuh
instL

ftda 6:43, AmericaD AJrllnes Boeing 767 yang dibajak—
penerbangan 11 dan Boslcm menufu Los Angelcs-meneberapas ke
utara tower. Gedung menycmburkAD asap dan pendaran bakan bakar
pesawal yang nienguap. Lima belaa mcnit kemudiaa United Airlines
flight 175 ,uga aebuah Boeing 767 raelesal dan Los Aneelcs ke
Boston, mcluncur ke sebtan tower dengan akhir yang sama. kiiranc
dart sejam. lower di bagian sclatao ifu kolaps. meDjalarfcan leror dan
panik dj kenimunan penonlon di jalan sampjng gedung Icrbakar
lower ulara menyusul kemudian.
.  9:40. American Airlines Pligbl 77, Boeing 757. dah Bandara
Du es muncul di Us Angeles, mcledak dl sepanjang utara ftntaeon
6 Washington. D.C ftsaxvat penunipang kcempat-^niied Airlines
Flight 93 dari Newark. NJ, menuju San Fkancisco-iabrakan di
pedusunan Pennsylvania dekatSomerset. Ffetugas meyakinl lubrukan
pesawat «u teijadi ketika penumpang disandera pembalak untuk
mengonirol pesawat.

Sepcrti penduduk New York City, dan United States lain vanR
terheoyak mendapatj niniuhnya godung. wartawan menanca^n
emosi saat mengerjakan lugas pengumpubn berila. Selama beberapa
bubn. para reporter mengisahkan kekusulan hidup dan matl Word
Jrade Center, dan penduduk pekeira di sana. dan maU di sana Para
reporter membawa kisoh-kisah ke dabm penyerangan, dan restMjfi
Amenka yang ingin membabs.

ftita rcdaklur. hari-baii Itu. lidak pusing meleiakkan berila di
baJauian depan. Pada 11 Sepiember ilu. hanya ada satu berila
'^aayak rcdaktur di banyak negaia menekankaa kesamaan kisab

yang serupa dl hail itu." tuHs Fedier^. "Merckamemasang kesamaan

3  Fred ftdl«r, op dt
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nilai berita—nilai-nilai yang mereka bangun tahunan pengalaman."
Padahal, menyeleksi berita, untuk koran atau media elektronik,
ialah proses subjektif. Tapi, pada hari itu, semua sepakat pada satu
objek kejadian, pada satu objektivitas peristiwa.

The New York Tli'mes, misalnya. Pada 11 September 2001,
menurunkan tak kurang 300 reporter, 30 staf fotografer dan 24
fotografer lepas. Pada edlsi 12 September 2001, Times menerbitkan
82.500 kata dari seluruh laporan yang terbit, dan dicetak 1,7 juta
kopi—yang biasanya hanya 1,2 juta kopi per hari.

Pada saat ledakan terjadi di gedung WTC. Christopher John
(CJ) Chivers, wartawan New York Times, berada di dekat lokasi.
Wartawan bidang kepolisian ini mendengar ledakan besar. Chivers
sebenarnya sedang ditugasi bertemu dengan panitia pemilihan
walikota New York. "Ketika pesawat penyerantanya [pager)
berbunyi, ia berlari sejauh setengah mil ke arah Ground Zero,"
kisah Haryanto'. Chivers mendekati jaian Liberty saat pesawat
kedua menghantam Gedung WTC.

Chivers mengontak desk metropolitan. Telepon selulernya
mati. Gedung bagian selatan mulai runtuh, telepon tetap mati.
Beruntung, ia menemui telepon umum. Editornya menerima,
Jonathan Landman. Landman pun tengah gagap. "Ikuti saja insting-
mu," serunya pada Chivers. Selama 24 jam penuh, Chivers lalu
ke Sana ke mari mengumpulkan informasi. Kesudahannya kaki
wartawan mantein marinir ini terluka. Usal melaporkan segala
informasi di redaksi, ia pulang. Tapi, bukan untuk istirahat tidur,
ia malah mengganti baju dengan kaus bertuliskan US Marines,
celana jins, sepatu bot, dan pergi ke lokasi kejadian, di luar garis
pengaman.

Sembari membawa sejumlah cangkir kopi, ia menyamar jadi
sukarelawan dari Marinir. Kartu identitas didapatnya dari aparat

I. Haryanto (2006), The New York Times Menulis Berita Tbnpa Tbkut atau
Memihak, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, him. 63-65.
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keamanan. la leluasa mondai-mandir di Ground Zero. U tidxn
bersama poihi dan pelugas pemadam kebakaran yang ketapaian
di kelengangan jalan di sana. la mengangkut sampah, dan barang
rongsokan. Di tengah-lengah pekerjaan itu, ia mcnulis laporan di
kerlas-kenas sisa. Tak scorang pun Cahu, ia warlawan.

Beberapa hnri kemudian, Landman. editomya. menelepoD.
Bertanya, apa sudah man keluar dari sana. Chivers menolak.
Penjngaan yang makin ketat membuatnya khawalir tak bisn bahk
ke s.ma, Tapi, penolakannyamntuhsaat NationaJ Guard raen«ecek
kartu idenlilas oraug yaug ada di iokasi. Seorang sersan, yang
seuniuran deagannya, mcmbantunya keluar.

Dua belas hari liputaa, Chivers, di reruntuhao VVTC raeng.
hasiJkan laporaa mendalam (depth rtponing) yang memukau
pubhk. SegaU catawanya dimuat dl halaraan pertama. Ketika
pengbaigaaa Pulitzer diumumkaa, tahun 2003, Chivers mcaerima
pecghargaan untuk kategori Reportase Nasional.

Sejak 1901. Charlea Hcmsirect raeaulls Reporting for ihe
Newspaper (buku pertama yang membaJias lopik tersebul), standar
peliputandan pelaporaa dileiapkan. Standar tersebut berkembang
8efalandeogankeinaiuaninasyaiakai,Standarii:umenjadiperangkat
juroalisrue kelika masuk ka dalam kegiatan hueinesspubiicotiorts
bouse puhlkQUons. dan pelbagai speda/rzedpub/jcoOons fseperti,
agama. pendidikan, dan subjebsubjek Uln) Standar itu jadi alat
awak para melapor perisUwa-berila, atau awak slasiun radio dan
tclevisi menyiarkan pcristiwa-berita.'

Berbagai prinsip pengumpulan berita. yang samula hanya
dituiukan untuk surat kabar, akbirnya dipcrgunakan juga uniuk
segalA penerbitan cclak, induscri majalah, publikasi kcilmuan, the
hbcrpross, thefoidsn /onguoge papers &magazines. Akan letapi.

^  K'CampWl d.n Retend E.Wolsete,. >961. }h^T^ ncponAnd Unt.r<S« prthco . Englcwodd Oiffs. N J.. Prenticc.Hsll, Inc.,
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tidak selalu sama. Tiap jenis media membawakan perbedaan pada
bentuk pelaporannya. Para pembuat berita akan harus mengenali
bagaimana perbedaan menulis untuk media pers dan elektronik.

Pelaporan jurnalistik pun membedakan klasifikasi materi
pemberitaan. Adaberitamengenai pemerintahan, politik, keilmuan,
bisnis, olahraga, peternakan, buruh, pendidikan, sosial, dan lainnya.
Pemunculan fenomena peliputan interpretatif [interpretative
reporting], pada pertengahan abad ke-20, mengharuskan waitawan
untuk mengenali bagaimana memaparkan latar belakang dari
sebuah berita. Hal ini berarti pengenalan terhadap makna sebuah
berita, atau apa itu berita.

Selain itu, dikenali bentukan berita yang diukui melalui
keringkasannya. F. Fraser Bond®, pada tahun 1960-an. memper-
kenalkan istilah Spot News. Berita ini merupakan potongan-
potongan penting dari sebuah peristiwa yang aktual, saat itu
juga, harus dilaporkan. Dengan kata lain, ada sebuah upaya
meringkaskan apa yang paling penting harus diketahui masyarakat.
Pengertian Spot News mengilustrasikan rangkaian kata-kata ajektif
yang menunjukkan sifat rush pada materi berita yang dilaporkan.
Di sana ada fakta-fakta yang tidak terduga, langsung, baru, penting,
segera. Kejadiannya bukan sesuatu yang telah terencanakan dan
terskedul. Spot mengindikasikan datangnya peristiwa hanya
beberapa menit dari waktu cetak.

Pada kelanjutannya, dunia pemberitaan dipengaruhi oleh ber-
bagai faktor. Para reporter dan editor bergerak atas asumsi-asumsi
dan kecenderungannya pada opini publik. Konsekuensinya, berbagai
kriteria personal pun dikriteriakan. Ketidaksamaan setiap media

6  F. Fraser Bond Error! BookmarknotdeFined.. 19ei. An Introduction tojoumalism.
A Survey of the Fourth Estate in Ail Its Fbrm, second edition. New York,: The
Macmillan Company, him. 88-89. Pada sub-bab "The Nature of News". Bond
menampilkan realitas jurnalisroe Amerika tahun 1960-an yang mencantuml^
tipe "Spot News" untuk menggambarkan salah satu bentukan pelaporan berita.
Hal ini memberikan ilustrasi bagaimana upaya wartawan raelayani kebutuhan
masyarakat dalam menerima informasi.
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(erjadi dalammcnentukan ra;haa peristiwa yangdianggap rusA,
Ukuran isu dan pcrialiwa, dan khieria berita, kemudlan

dlperlebar.

Pelebaran iiu sebenarnya sudah tampak semenjak pada 1890-
an, John Bognn, editor kofa New York Svn, mendefmisikan, "Jika
ada orang menggigii anjing itu baiu berita!" Dari sana lerpercik
unsur'unsur ketidabvajaran dari peristiwa kemasyarakatanlah
yang membiiatberila itu. Definisi ilu )uga mcngisyaratkan kerangka
pemJkiran, padaperalihan abad ke-19 ke abad ke-20, monekaDkan
bcrka dibu.il menunjt "apa yang dilakukan orang" bukanlah
"tenCDng apa yang tetjadi pada orang". Sclain itu, merabawakan
pula kerangka positivisme dmu pengelabuan, dan dunia iodusiri,
serta pencmuan leknologi baru, yang mengaklbatkan tunlutan
masyarakat akan penulisan bexita yang ketat dan rcnyah.
Dengan dernikian, definisi Bogart menggambarkan perubahan
daJam jurnalisme yang meccerminkaa perubahan-perubahan
kemasyarakatan—kepercayaan terbadap orang sebagal pelaku dan
kepercay aan terbadaplenagaabj j sebagai sumberberila. Di saraping
itu, perumusan berila pun kemudian disusun ko dalam kerangka
news vaive. yang icrdiri dari nilal human interest, batas waktu
[timehnes]. konflik, proksimilas, promlnen, dan konsefcuensi.'

Sejalan dcagan perkembangan masyarakat, kerangka peru
musan berila berkembang pula mengihUi lunfutan keburuhan
masyarakat, Hal-hal yang menjadi ukuian keterkenaJan dari tokob
publik, mjsalnya, membawa perubahan sosok dail konservatisme
Ratu Elizabeth laggris—yang coba menghindari skandal dan
pemberonCakan—beralib ke sosok Princes of Diana, yang dipenuhi
dengan kisah selebrltis tragis bescrtapemberoDtakannya. Area nilai
konflik pun melebar, lidak^Iagi sekadar perkelahian yang brrslfat
fisik melainkan melebar sampai ke wilayah maya, vfrtvo/ reality.

7 He:l>crt Slreni'Rrroc! Dockmark jioi deflnefi, 1093, Peponer tJon S\jmh«r
B'-r/ia: per»ki>ngkoicn don mengcmos don mwyrfcJfron feen'fo, Jakarta: FT
Gramedia Fli»i,ikij Utama. him. 40-£0
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Ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat menjadi salah satu
asumsi konflik ketika wartawan hendak meliput pelbagai peristiwa

huru-hara, pertempuran antarkelompok sosial. Para wartawan

harus memperhatikan upaya-upaya pemecahan non-kekerasan, di
dalam ruang dan waktu pemberitaan mereka. Liputan jurnaiistik
menuntut materi tentang pelbagai sebab yang mendorong terjadinya
kerusuhan, dalam pelbagai motif dan dimensinya.

Dalam perumusan lainnya, konsep Iradisional Apa, Siapa,
Kapan, Di mana, Bagaimana, dan Mengapa pun mulai diubah
ke dalam penekanan tertentu. Pelaporan mementingkan jawab-
an Mengapa, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan
pemerintah akan penjelasan berbagai kejadian yang dilaporkan
wartawan. Jawaban-jawabannya ditunggu, dan bisa menentukan
kebijakan pemerintah dan solusi yang diambil masyarakat dalam
mengatasi masalah sosial. Bahkan, dalam titik tertentu, keinginan
masyarakat yang meminta penjelasan sering kali memengaruhi apa
yang hendak diberitakan. "Kebanyakan apa yang dimuat dalam
surat kabar berasal dari orang-orang yang tidak rasional tetapi
menjadi rasional karena disaring melalui reporter dan penyunting
yang rasional dan mungkin redaktur yang rasional," papar James
McCartney ®, wartawan Knight-Ridder Newspaper.

Perkembangan kemudian menunjukkan adanya perluasan
kriteria pemberitaan, yang tidak lagi terformat ke dalam kriteria
tradisional. Topik-topik human news, dari kerangka isu sosial
yang tengah aktual, telah menunjukkan kenyataan yang sangat
berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Pelbagai dampak
dari sebuah perubahan, dari skala sosial yang tengah berlangsung
di dalam kehidupan masyarakat, memberikan kenyataan adanya
kebutuhan masyarakat untuk diberi penjelasan oleh wartawan:
dalam hal bagaimana pengaruhnya bagi keberadaan masyarakat
di dalam proses perkembangannya. Kepekaan jurnalisme juga

8  Herbert StrentzError! Bookmark not defined., op.cit, him. 49.
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tidak lagi hanya lertuju pada adanya pctiUswa baru di masyarakaJ,
melainkan harus dibangun kearahsensifiviUs lerhadap isu-isu dajj
problema aosial yang dirasaksn khalayak media—bukan semaia
interes para edilor alau reporler ketika mcncium nilai betila,*

Pada dekade IQGO-an. konsumen beritamanunlul pcmbetitaan
yang dapat meningkatkan kualitas dan gaya dari sclumhkehidupan
masyarakat. Mcreka meminta lopik'lopik pemberjcaan yang
manyangkul kesajahieraan. kesehatan, peningkalaa pclayanan
publik, dan xcbagainya. Hara pembaca berita Amerika lidak begilu
lerlarik lagi dengan advis-advis dan hiburan, metaka irjcmburu
bentukaa beriia hard yang mendoJam dan menyangkut lema'leraa
ekonomi, pemeriDtahan daerah, dan kasus-kasus inlemasiooaL
Rumus bcrUa leralokasikan kc dalam signifikasi kbalayak yang
ingin dibantu dalam memahaini apa yang leiiadi di dunia. Deagan
kaia Iain, berita dengan sebuah dampak. Wartawan diluntui
uniuk rocngangkat perraasalahan dengan krHeria nilai bcrlla yang
berlalar belakang isu-isu korapleks, Mcreka barus melaporkan
perlatiwa deogan kcdalaman dan keleogkapan Isu sosxal, yang
akan memenganibi kehidupan masyarakat

PerubaJiaa itu pun lerjadi pada peiDilihan auInbc^sumber
berita. Sumber berita tradisiooal lalah orang'orangyang memegang
kekuatan di masyarakat, Pojabai pemcrintah, pemimpin bisnis
dan para penasihatnya, serta perangkat pubiic nlaljons yang
mengelilinginya, merupakan di anlaranya orang yang diminta
menjadi sumber—sebagai paia pemcgaag kekuasaan di bicUng
peraerinlahaa, politik dan bisnis; yang di dalam tealitas Amerika
mcnyangkul poslsi jabatan di Gcdung Putib, cbe state copitol,
pemerintahan kota, pemimpin pendidikan, bisnis, dan burgh.
Meteka merupakan bagian dari struktur kekuatan dJ masyarakat.

Dalam perkembaogannya, jurnalisme lernyata harus mcli*

9  The MisMuri Crwjp; Bnen S.Drwb. George Kennedy. DeiyJ R.Moen. Den
Itirity. 198S, Ne».5 HeporUng and iWiJng. third ediUcn, New Yori. St Manirfs
Prtss, him ;6.22.
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put sumber-sumber informasi yang berada di luar stniktur
formal kekuasaan. Para wartawan lebib mencari orang-orang

yang terlibat dengan gerakan-gerakan sosial yang tengab ber-

langsung di masyarakat. Para reporter barus mencari tokob-
tokob yang memimpin gerakan anak muda, kaum perempuan,

kalangan konsumen, lingkungan hidup, antl nuklir. I^a tokob

itu membawa muatan kisah berita yang memiliki unsur konflik,

kebaruan, prominen, keterdekatan, aktual, dan impak yang cukup
berpengaruh.

Dengan demikian, para sumber berita ini justru berada di
posisi berlawanan dengan para pemegang kekuasaan. Para pejabat
kekuasaan tentu saja tak akan dapat diandalkan untuk dimintakan

keterangan mengenai alasan atau pemikiran, atau motif dari

gerakan-gerakan protes yang tengab terjadi.
Berkaitan dengan itu, kerja peliputan berita pun berubab pula.
Peliputan mengbaruskan pencarian fakta ke tempat-tempatyang

tidak berasal dari satu sumber. Pencarian fakta, melalui dokumen-

dokumen dan catatan-catatan pentinglain, barus dikerjakan di dalam
peliputan. Data-data mesti dicari, dengan menggunakan data base
komputer yang bisa diakses, ke tempat-tempat seperti perpustakaan
universitas, perpustakaan publik organisasi-organisasi berita.
Ketika mendapatkan data sumber-sumber yang dapat dimintai
keterangan, peliputan mesti memastikan sumber-sumber tersebut
telab memiliki kualifikasi dan dapat diandalkan. Wawancara

dipilih kepada orang-orang yang memiliki keablian [pakar/abli]
di bidangnya, atau narasumber yang telab memiliki referensi dan

pengalaman. Peliputan juga barus dapat menjaga keberimbangan

narasumber yang diekspos, bila dilihat dari keseluruban topik yang
dibabas. Peliputan mesti dapat menangkat esensi argumen dari

pelbagai keterangan yang dikemukan narasumber. Peliputan pun

barus dapat menjaga kesalahan pengutipan atau pengertian yang

telab dikemukan sumber-sumber informasi.
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Dckade 1990-aii mengeDal kebiasaan lumalismB yang meng-
axalikan pemberilaaD berdasaikan kopeciingaa dan keiagman para
pekerja media,'" Banyak editor berita mengeraogkakan pcmberilaan
pada konsep pclaporan seperti politicaJ stories, feafures. dan
hard ne^s. Dan mengenyampingkan perhaliannya kepada jenis
pemberitaaa yanglain. Setiappembetita.111 dipengaruhi oleh suasanapohtlk di bagian newsroom. Slruklur kekuasaan mengakibalkao
para editor (redakturj, penerbit, dan manajer.Tnanajer peraberitaaa,
inenduduki posisl-posisi penHng dalam membiiat keputusan berita
yang hend.ik diangkat. Mereka bisa menjadi penggagas apa yang
haru5 ddiput dan meiaporkannya. serta menyerahkan keleluasaan
reporter unluk meliput sepanjang wakiu yang dibutdikan. Banyak
pemilik media menyukai, dan memberi lekaoan kbusus, jenis
pemberitaan lertcntu, Kroni politis dan sosiaJ mendisptoporsikan
time Qndspace dan aktualitas nilai berita,

Dari sana Ilngkup pemberiUan moJebar lagi ke arah yang lebih
iauh, Beritadipcnuhi dengan bidang-bidang gaiapan. Lipuianfigux*
figur olahragD dan selebritis merupakan satuan bangunan logika
yang dimiUki pekexja media. Era 1990-aD. publik media keraudian
kembali menjadi penenlu pilfhan pemberitaan, Pclbagai orang di
sebuDh komunilas meraainkan peran di setingagenda pemberitaan.
Program pemberitaan didcsain denganmengikuli apayang meDiadi
kebutuhan atau keinginao pembaca. Berita dibuat sebagai sarana
dialog masyarakat yang liendak mendiskusikan apa-apa yang
mereka perlukan. Kinsep jurnalisme publik ipubJiC joumaiism)
lerbangun. Sistem keiedaksian mclahirkan tlm-tim reportasc yang
mengorganislr Isu-jsu seperti kesclamalan publik dan kehidupan
publik. Pelbagai Isu lertuju untuk mcraih sisi kehidupan pribadl
waigancgara.

wf n f^s'^P'poriinsonfi Hhung. seventh edii Ion. Midwor,.JJt: Bfow^n a Hendunar^ Pi)h)jsKcrs,hlm. 67, D^Jatn Potliir4 and
Ideology , Xl«nch^rEnori Ror»km ark midcTined.roonckankan pcncaruh SdniML
pcnnngdiparhaiiha) pada m^tcci lipntanyang h«ndak digarap wartawon
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I^da umumnya, peliputan jurnalistik didorong oleh tiga
bentukan: penugasan umum, beats, dan specialty reporting.'^^ Li-
putan berdasarkan penugasan umum ialah kerja liputan yang
diperintahkan oleh para editor atau asistennya. Kedua pihak ini
mendapatkan bahan garapan liputan itu dari berbagai cara: dari
suatu bacaan, dari kantor berita atau publikasi lain, atau orang-
orang yang mendengar adanya satu kisah dari perhubungan
orang-orang di masyarakat, dari para editor atau reporter atau
seseorang yang menelepun ruang pemberitaan. Working a beat
ialah kerja pencarian berita-berita dan features yang mendadak,
yang terjadi setiap hari di sebuah wilayah dan area tertentu. Ini
merupakan sebuah kerja harian wartawan terhadap tempat-tempat
pemberitaan seperti kepolisiaii, pemerintahan kota, provinsi dan
negara. Beritanya memiliki bangunan materi yang telah terformat
dengan narasumber-narasumber yang tetap. Specialty Reporting
ialah pengembangan lanjutannya, pelbagai berita dan features
mengenai peristiwa-peristiwa berdimensi khusus areanya, seperti
masalah transportasi, energi, ilmu kedokteran, lingkungan, pen-
didikan, hukum. Berita terbangun dari kontak-kontak dengan
para narasumber dan orang-orang public relations, kantor berita
dan rekan editor lain, rekanan wartawan dan pelbagai publikasi.
Bila dua reportase sebelumnya berkonsentrasi kepada pelaporan
yang sifatnya Spot News, para repoter specialty lebih tertarik pada
pembuatan berita yang sifatnya long-story: mengangkat akar per-
masalahan dan pelbagai penjelasan yang ada di balik sebuah
berita.

Orang-orang bangun di pagi hari dan Ingin mengetahui apa yang
telah terjadi semenjak mereka pergi tidur. Mereka membaca surat
kabar pagi atau mendengarkan berita pagi. Mereka memilih stasiun
radio yang ada di kendaraan atau kantor untuk mencari pemberitaan

n Bruce D. Itule & Douglas A.Anderson. 1994, News Siting and Reporting for
Today's Media, third edition. New York :McGraw-HiIl, Inc., him.13-15.
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s«)ama mereka tcrtinsgaJ dcngan apa yang lolab tei>adl. Ketika
mereka pukng ke rumah, mereka mendengarkaD berila-beriia sure
siau mcmbaca koran sore untok menelusuri ana yaae tclah selama
sehanan" ^

Untuk »u jumallsmc mernbagj kJasifikasf berita menjadi hard
neivs dan soft navs. Fhra pembaca disuguhi pemberiuan yang
mcnjadi pusat pethnoannya pada hari iiu melalui Hngkup maJerj
lipulan yang bcrsifat hard. Sebuab beri(a bisa menjadi Aarrf kelika
kelengkapao dan keatamaan perisliwa mcmbawa muatan kronologj
tvfio. tvhof. where, whcr}. H'AydanAotv.Namun.unbjkmengimbaDgi
perhatian masyarakal kepada perlstiwa-peristiwa lainnya yang
lerjadl, para warlawan mcngejakan pelaporan berita mengenai
hal-bal yang penting akan tetapi ijdaJc memerlukan aksenfeasi
penling bagi agenda bcriU masyarakat, Rira wartawan rncnyajikan
ulasan-ulasao riagao mcngenai pclbagai kisah orang-orang, lempat
dan pendapat di dunia, bangsa atau komunitas lertenJu, melalui
pemberiiaan yang bersifat sofi, Perisliwa hard neHT menyangkuJ
pelbagai maleri fakta yang Jaagsung memengaruhf masyaiakat,
dan wajib dilaporkao media sebagaf pelapor penstiwa*peristiwa
penling yang hams difcetabui masyarakal. Soft news menjadi
pelanfut dan peagembang pelbagai beriu ulama, yang patui
diketabul masyarakal namun disampaikan dengan ringan, tidak
sckeras hardnews.

The Long Stories
Media celak mcagimbangi kekurangaonya dari fcroodccrji
Journahsm. di dalam kecepaUn menyampaikan berita the spot.
melalui pelaporanmaterialberilayangbersjfalin-deptft. mendalam.
Para reporter surat kabar mcmbual kisab-kisab berita bersambung
(series) dan mendalam di banyak koiom-kolom koran mereka.

12 llule a Anderson, op.aL, bttn 482.
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Peiaporan macam itu disebut liputan the long story.^^ Majalah
merupakan media penyampai peiaporan berita the the long story.

Jika berita-berita macam the spot dan hard news memiliki
materi yang pendek. ringkas, dan sekilas, maka the the long story
adalah peiaporan berita yang dibuat secara panjang, mendalam,
dan penuh muatan data. Semua itu disusun secara sistematis, well-
organized. la harus membawa pembaca tertarik untuk berada di
sebuah perjalanan yang panjang. Dalam keterangan John McPhee"
yang telah menulis "panjang" di banyak majalah, ketika di Time,
"Pada satu sisi, ia memiliki sebuah permulaan, bagian tengah dan
akhir, dan kerap di bagian-bagian tertentu strukturnya mengajak
pembaca untuk pergi ke sebuah tempat dan menetap di sana."
Pengisahan menjadi panjang karena mengisikan banyak sub-tema.

Peiaporan macam ini membawa muatan kerja reportase yang
cukup banyak. Jeffrey Tannenbaum", dari The Wall Street Journal,
saat melaporkan profil dari Rockefeller University, telah melakukan
wawancara kepada 20 orang, masing-masing memakan waktu
90 menit. Ditambah lagi, berbagai wawancara yang dilakukan
melalui telepon, dan pekerjaan membaca bahan-bahan penting
yang berguna untuk latar belakang peiaporan. Cakupan materinya
menginduk kepada di antara dua bagian: hal-hal yang spesifik.
dan hal-hal yang umum. Hal yang umum tertuju pada kata-kata
kunci atau tema pokok dari pilihan reporter ketika menyeleksi
dasar pemikiran laporannya. Bagi sebuah kisah berita biasa,
kerangka laporarmya kerap hanya membutuhkan satu-dua tema.
Bagi peiaporan the the long story, cakupan temanya lebih banyak
lagi. Sifat spesifik tertuju kepada rincian dari ilustrasi dan pelbagai
keterangan penguat yang membangun tema pokok peiaporan.
Berbagai keterangan itu mengidentifikasi tema-tema pokok
sekaligus menjadi keterangan fakta atau bukti yang menguatkan

13 Mencher, op.cit., him. 202-209.
14 Mencher, op.cit.. him 202.
15 Mencher, him, 203.
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tema pokok. Maka flulah, pelbagai keteraDgan yang spesifik dan
riadannya yang mcwarnai paUporan adaJab aJat alau peagual
maleri kesduruhan pelaporan, dao mcrupakan sesxialuyang sangat
afckli/ imtuk manarik petbatiao, dan memudahkan pernahaman
pembaca. Conlohnya: kulipazi-kuiipan yang menyengaC, Uusttasi-
iluslrasi yang meaarik, pelbagai anekdot, conloh-conloh—yang
bams jcli ditemukan warlawan saal mclakukan wawancaia dengan
pelbagai subjeknya.

ide utama atau kata kund daii lema kerap menjadi scsuatu
yang sangal penJing ditemukan, feralalan yang mesti dimiiikl
u'artawan sebdum reporlase dikerjakan, bahkan sudab jauh-iaub
hari dimiJikI sebelum tep(irtasc dimulai. Scbuah tema blsa didapat
darl saraa atau keCerangan (o ftp), penugasaa paia editor, auu
temuan para reporter lain, Namun, bisa )uga dengan mengikutl
logika kelanjutan dati rangkaian peristiwa berita yang lengah
bcrlangsung di masyaiakat.;

Bentukan pemberitaan tho thelong story, di dalamjoinalisme,
kerap diUtilahkan dengan pclapoian yang disebut depth repcjling.
reportage mendaJajn, Dalam bcrbagai seginya, pelaporan depth
memiliki kckhususan teknls penulisan. Dan, bagi jumalisme
invesligasi, pelaporan lipc depth reportingInl sangateral kaitannya.
Bahkan, sangat signlfikan di dalam peliputan Investigasi. Beberapa
unsur fuDdamennya merupakan bsngunan teknik dari peliputan
dan penulisan investigasi.

Depth reporting

"Investigative reporting bisa mencapal cakupan yang jauh lebih
luas dan juga dapat mcnjangkau pelaporan tafsiran mendalam
[intorpreaUvein-depih reporting)", Culls A1 Hester'Malamft/aporen
Sehdikon: Pokok Persoaian don Mctoda.

1 & Albert L.HMt« Jan Wai Lsn f Jo cJ , 1997, ft̂ .'omon lUinowon. fabrw•
Yayasan nb«r (nJonssia, hlin, 109-120
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Wartawan investigasi bekerja tidak dengan kejelasan materi
liputan. Waktu liputannya lebih lama, membutuhkan kesabaran
dan ketekunan serta imajinasi pada tiap hari pencarian fakta.
Wartawan investigasi seperti menghadapi penolakan, penghadang
[roadblocl^), dan kerap ancaman atau keadaan benar-benar
berbahaya. Waktu tengat [deodline] bukanlah esok atau hari-hari
kemudiannya, melainkan dapat berlangsung bulanan.

Sebagai sebuah pelaporan jurnalistik, investigasi memliki
unsur kemendalaman. Berita yang ditulis wartawan investigasi
disusun secara mendalam. Depth reporting menjadi salah satu
cara/alat bagaimana investigasi diliput dan ditulis. Fedler dkk"
menunjukkan contoh lewat reportase tentang The juvenile
Shoplifter, Remaja Pengutil Toko.

Di AS. pencurian di toko-toko perbelanjaan merupakan
kriminalitas moneteri yang cukup tinggi. Angkanya diperkirakan
mencapai 16 juta dolar, atau 7,5% dari tiap penjualan. Dolar.
Kriminalitas ini juga merupakan salah satu penyebab terjadinya
pailit di tingkatan small businesses. Pencurian jenis ini naik sampai
300% selama 1990-an.

Anak-anak muda ikut menaikan tingkat kejahatan ini. Beberapa

studi menunjukan 50% pelakunya ialah para remaja. George P.
Moschis, Professor Marketing dari Georgia State University, dan
Professor Judith Powell dari University of Richmond, menyurvei
7,379 pelajar berusia 7-19 di kalangan urban, suburban, dan
pedesaan. Kedua profesor peneliti ini mendapatkan beberapa
petunjuk;

•  Hampir satu dari tiga anak menyatakan mereka telah
melakukan pencurian.

•  • Di antara anak usia 15-19, 43% melakukannya.

•  Remaja pria mencuri lebih dari wanita: kira-kira 41% remaja
pria, dan 26% wanita melakukannya beberapa kali.

17^ Fedler dkk, op.cit..: advanced reporting in-depth story, exercise 3, him. 481.
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Kebanyakan pcrgulil toko relatif dilakukan scdibloya oleh
para remaja: kira-kira 14%-Dya mengiQdikasikan telah
nienfadi porilaku seharl-harL

Dibandingkan remafa non-pcngulil. para remajapongulil me-
yakinj bahwa penguliJan dianggap bukan lindak kiiminal.
Motifpcngutllan didasari sebagal lindakan kebutuhansoajal
ketlmbang ekonomi, khususnya para gadis remafa.
Mereka dldorong oleb lekanan kaw.in sebaya. khususnya
gadis,

Setengah waktu pengutilan dUakukan di hawah tekaoan
lersebui,

Pengutilan karena tekanan ini banyak dilakukan gadis
daiipada anak laki {&% vs 47%)
Para gadis lebih berani menunjukan peoguiiJaD daiipada
iakl-laki

ftekueasi para gadis cenderimg lebih linggi daripada iainnya
Remaja pria cendening rDolakukan penguUlan soDdiiian
Pengutilan remaja ini dida&ari doroogaD impidsif, 4 dari 5
pengutilan dikaceookan dorongan ini.
Para gadis menyukai dorongan lerscbut. Hainpii 67% gadis
dan 76% remaja pria, merauiuskan melakukannya seieUb
memasukl toko.

Gadis yang lebih tua lehih menyukai dorongan impuis dari
pada pria
Remaja pria yang Icblh lua mcrenoanakaU berhenti menguli)
kctiinbajig gadis.
Ada pcnurunan dorongan sesuai perkembangan umum, tapi
tJdak untuk gadis remafa.
Dorongan mendadak (tanpa rencana) tidak terjadl df per
kembangan umur pada kalangan gadis, tapi raenjadi lebih
frekuensial. Remaja pria sebalikaya. pertambahan umur
raenguraagi dorongan impuisif itu.
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Berangkat dari data tersebut, peliput depth-reporting dapat
melakukan peliputan mendalam. Liputan memokus pada perilaku
pengutilan berdasar umur dan jenis kelamin. Fedler mengusulkan
liputan mendalam yang bertemakan bagaimana mengurangi
tindakan pengutilan remaja ini, melalui: laporan pencegahan. atau
laporan pendeteksian. Pada metode liputan "pencegahan", laporan
didorong untuk ikut mengkampanyekan peringatan serius pada
perilaku kriminal ini. Pada laporan "pendeteksian", strategi liputan
diarahkan pada laporan yang mengindikasikan karakter-karakter
remaja yang melakukan pengutilan.

Dengan demikian, laporan mendalam menghususkan liput-
annya pada pencarian kedalaman liputan. Laporannya tidak
mengungkap peristiwa yang sengaja disembunyikan pihak tertentu,
seperti di dalam investigasi.

Tapi, apcikah pengertian pelaporan In-Depth itu? MV.Kamath^®
mengumpulkan berbagai definisi mengenai depth reportirig—
setelah menyatakan bahwa begitu banyak definisi bisa dikutip.

•  Depth reporting ialah segala sesuatu yang membuat pembaca
tahu mengenai seluruh aspek yang terjadi pada sebuah
subjek dari kepastian informasi yang diberikan, termasuk
latar belakang dan atmosfernya.

•  Depth reporting menekankan sebuah kisah-berita dengan
semacam ketelitian detil dan latar belakang. Pembaca tidak

hanya diberi tahu mengenai apa yang terjadi melainkan
mengapa hal itu dapat terjadi.

•  Depth reporting mengartikan pemberitahuan kepada pem
baca inti kisah sesungguhnya, secara mendalam (lengkap),

18 MV KamathError! Bookmark not defined., reprint 1996, Profesiona! Journalism.
New Delhi ;Vikas Publishing House PVT LTD. him. 154-196. KamathError!
Bookmark not defined, mencoba menggambarkan literature deplhError!
Bookmark not defined, reporting, dengan latar belakang jurnalisrae India.
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scimbaog dan lerorganisir dengan kelengkapan Ialar be)a-
kang.

Depth reporting ialah pelapotan sederhana yang bagus dalam
haJ akurasi dan detil pcngamalananya.
Depth reporting ialah kisali yang menjclaskan keterkaitan
dan perkembangan dari sebuah Wsah beritayang len'adh
Depth reporting mcnuni'iikkan pengembangan pemberitaan
dan pcnielasannya socara signifikan melalui foto-foto yang
maDgilus^casikan pengisahannya..
Depth reporting ialah perencaaaaD Ijputan yang hondak
mengantisipasi pemberilaan yang bersifat the nows isfresh.
Depth reporting bukan peker]'aan saCu orang lapi pwduk dari
ketja sama lim.

Depth reporting menyepakatl fakla-fakta yang harus di-
jeUskan, bukan opinj.
Depth reporting iidak meninggalkan bcgilu saja pertanyaan-
perlanyaaa yaog diajukan pembaca,

•  Depth reporting bukan hendak menipresentasikan fakia-
fakta di dalain pendekaun pertamaaya. melainkan bendak
meraasuki sebuah penyelidikan (de/ves) yang orisinal, logis,
memasukkan pelbagai lekanan dan kcpenlingan. mernbual
pembaca paham bukan kepada siapa dan apa. namun
bagaimana, dan yang lerpenting, mengapa.
Depth reportrhg iaJab pcnggaUan di bawab permukaan
dan mengangkat fakta-faku bukan sebagai sesualu yang
segcra tampak, melainkan hendak mcmberi konlribusi pada
pemaharnan lerhadap sebuah kisah,

Dari segaia definisi tersebut, Kamath menckankan bahwa in'Cfepih
lepoitjng ialah "mnngabarkan kepada kita mengenai keseluruhan
apa yang (erjadi dari Wsah yang terfadi". Namun, bukan beraiU
pula, bahwa pelapormi haius selaJu mcDjadi berpanjang-panjang
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dengan sakian ribu kata. "Panjang" tidak ada kaitannya dengan
depth. Reportase in-depth memfokus definisi ketatnya upaya
menyajikan background information yang begitu detil. Maka
itu, teknik penulisan feature acrticle menjadi alatnya. Situation
reporting dan event reporting pun sama, menjadi alat depth
reporting. Bahkan, investigative reporting juga menjadi perangkat
depth reporting ketika mengejar informasi rahasia, sebagai objek
liputan, yang oleh seseorang sengaja disembunyikan.

Tujuan dari peiaporan in-depth reporting, menurut Ferguson
& Patten^^ ialah untuk mendapatkan "kelengkapan pengisahan
[complete stories]—pengisahan dengan subtansi". Maka itulah,
depth reporting kerap disebut juga dengan "investigative reporting
by nature", peliputan investigatif yang terjadi secara natural
Penyelidikan yang dilakukan bukan sengaja ditujukan untuk
membongkar, atau mengungkap, adanya kasus, skandal atau
kejahatan yang sengaja ditutup-tutupi. Akan tetapi, terjadi dengan
sendirinya. Skandal yang terungkap didapat, seakan tanpa sengaja,
dari upaya untuk menemukan detil-detil kelengkapan kisah. Tidak
ada tujuan dari awal wartawan melakukan peliputan. Tidak ada
upaya membuat semacam hipotesis bahwa di sana diduga telah
telah terjadi kejahatan secara diam-diam.

Dengan demikian, berbagai kegiatan peliputan yang dikerjakan
wartawan—dan didefinisikan oleh jurnalisme—semuanya merupa-
kan masuk ke dalam perangkat depth reporting.

Pendapat ini disampaikan oleh para jurnalis yang tidak lagi
raenyukai (jenuh) pekerjaan investigasi reporting. Peliputan investi-
gasi yang berusaha mengupas pelbagai peristiwa wrong doing
(pelanggaran, kesalahan, dan sebagainya) itu telah menjenuhkan
para peliput jurnalisme masa kini. Mereka tidak lagi memburu
penghargaan Pulitzer dalam bentuk pengisahan seperti Watergate

19 Donald L.FergusonError! Bookmark not defined, & Jim PattenEiror! Bookmark
not defined., 1991, JoumaUsm Today!. Lincolnwood. Illinois USA : National
Textbook Company, him. 127.
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—yang selalu berkaitan dcngan ki$ab-kjsAh elit menyalahgunakan
kchiasaan aCau pencnrian sesuaju yajig "salah" di kehidupan
sosial.

Maka itulah, pada perepekUf lerteniu. bCTbagai literafur
hanyak yacg mftiiyalaknn bahwa peliputan invesiigasi merupakan
fenomen.1peUpufandarijl)n^aIi.^n1eAS.;)epi^JYport,•ngmenJpakan
pfingembangan lanjut.in dari' jurnaJisme Amcrika Hal ini di-
akihatkan oleh ad.ijiya upaya perluasan risel dan uawancara.

Kch.myakan jDestignai menghasilkan artlkel-arfikcl in-dcpUi
karena mehpud pekwjaan sepftrti rispl dan interview ekstensif.
serta mengetjakrin kagintan pencatatan yang Icbib dari sekndar
sebuab Lenta sedprhana. Hasil korja reporter yang menseriaken

^ peliputan in-deplh dapat menjadi sualu laporan news featuro
yang panjang yang mengangk.it satu topikbrihasan. Hal ilu bctarli
bisa mcrupdknn kisah investigasi mcngeD.ii pebnggaran yang
dilakukan pihak-pihakatau lembaga tertcntu. Bisa fuga meiupakan
artikel "prang pertama" yang meJaporkan pengnlaman pribadinya
yang begitu menyeuangknn atau saagat raenycdiiikan, Namun,
pada umumnya, pctaporao in-depth ialab penyajnpaian berita
dcngan pcrsedinan informasi yang mendctil, dan mernungkiokan
orang untuk mengonali bagaimana menjalani pelbagai kehldupaa
yang bbih menyenangkan, aman, mengumungkan. serta memiliki
kapasitas seorangyang bertcr-infomcd.

Sejaiah iurnoJlsme mcDiadikan para furnalis sebagai penjaga
[i^vlcbdos] hak-hak kmvarganegaraan. Hal ini bcrard melibatkau
mercka dengan pelbagai pekerjaan invesijgaii. DaJam hal inilah,
Upepclaporan investigasi lidakmemihkidiniensi kcbanian. karena
iejaknyayang panjang di dalam sejaiah, kaiena telab berakaibegitu
jauh di dalam praktek kegiatao kewaitawanan. Bcrbagai pendapat
yangmcnyatakanpelaporaninvestigasisebagaihasiIperkembangan
jurnalismc Ametika pada era Watergate di lahun 1970.an adalab
kehru. Sama kcllrunya dengan pemikiranyarg raencgaskanbahwa
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seorang reporter investigatif atau in-depth berbeda dari reporter
lain dalam mengumpulkan fakta-fakta. Dalam perpektif inl, Itule-
Anderson mencatat bahwa esensi dari segala pekerjaan reportase

itu sebenarnya memiliki dasar kesamaan yang padu pada intinya.

Dalam satu cara. seluruh kisah berita adalah kisah-kisah investigatif
karena memerlukan riset; penggalian, wawancara dan penulisan.
Juga, seluruh reporter pada dasarnya adalah para penyelidlk png
dilatih untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan, menelanjangi
informasi-informasi yang tertiitup dan menulis berita/kisah selengkap
mungkin."

Pekerjaan wartawan akan selalu terkait dengan penyelidikan
terhadap soal-soal pelanggaran. Mereka akan menuntaskan
informasi-informasi yang bersifat adversary—yang biasanya
dilakukan olah para reporter-advereaiy. Parajurnalis beat reporting
pun tidak man hanya tunduk pada informasi yang dilaporkan
reporter-adversary. Mereka akan selalu mencoba untuk memeriksa
atau mengecek keabsahan fakta dan datanya, dan pada tingkatan
selanjutnya, bila diperlukan, mereka akan mencoba untuk
menyelidiki atau mengusut pelbagai informasi yang terjaga dengan
ketat bahkan dari sumber-sumber musuh.

Perkembangan masyarakat menuntut informasi yang kom-
prehensif, tidak setengah-setengah, tidak hanya mengungkapkan
rutinitas peristiwa harian, bukan hanya sefcadar menunjukkan
adanya kejahatan di sebuah tempat.

Karena itu, diinia surat kabar Amerika memporsikan pelbagai
laporanin-depfh. kemudiannya, sebagai agenda di tiap pemberitaan
harian mereka. Berbagai stasiun radio lokal menambah jumlah
Qir-time mereka untuk siaran-siaran yang memuat kedalaman
reportase. Berbagai jaringan media menyediakan banyak waktu
mereka untuk pelaporan in-depth, melalui siaran berita maiam

20 Itule & AndersonEiTor! Bookmark not defined., op.ca't.. him. 503.
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aiaupun rnelalui siarau-siaran istiinewa. KisaJi-kisab in-depth
menjadi bagaikan jamur di musim penghuian, sesuatu yang jamak
dan biasa dkemukan, sclaias dengan liitungnn waklu pemberitaan
yang selalu mcnunggu muaculnya event beiita daiam skala waktu
24 fam kehidupan batlangsung.

Hal loi meningkaikan perhaiian media kepada pelaporan yaug
membcrikan, kepada masyarakal. kisah-kisah yang Jcbih panjang,
komprehensif, seria mcjnbuliihkan wawancara dan riset ckslensif.
Memberikan kesempaton kepada para reporter unfuk Lidak sokadar
menjadi lekaisi dari pekcrjaan reporiase dan pcnolisan yang
harus patuh kepada pelbagai pcdoman yang rigid, ftixa reporter
dibeti peluaog nnluk mengasah kcpekaan mcreka di dalam ruang
liputan kreatif, masuk ke dalam kehidupan emosional perabaca
dan, terkadang, beitngas sebagai pengungkap dan pengoreksi
kelidakndilan, dengan mencanlumkan nama pelapomya (byi/nes)
serta sesekali foto diri.

/n-deptfiradalahpenugasan-penugasanpUlhankarenamemun gkinkan
reponcr untuk mcngeksplorasl sebuah loplk secara mei^hirub,
jnerrpelajari Kal-hal yang kebanyakan orang Udak memilikJ
kesempatdo UDtuk mempelajarlnya dan monceritakan sebuah kis«h
Unpa takui fcjsahuya icrpotong menjadi 6 inci untuk aebuah Hang
kftci) di hahman 4. Klsah final bisa jadl dilulis sebagai hard nchs
ataupun soft netvs Bisa fadi pula berupa scsuaui yang panjang yang
dimulal dari halaman depan dan melonipal ke salah satu alau lebih
habman-halamoD dalam, atau bisa jadi merupakan sebuah serial
yang dipublikastkan berbari.haM. DaJam bal Ini, media bmodcosf
agaknya lebih sering kctlmbang koran <lalam menayangkan laporan
iU'depdr sebagai serial selama beberopa hen."

Penugasan-pcnugasan untuk in-deplh biasanya mclclahkan Warla-
wannya kerap menghadapj proses reporlase yang menghabiskaD
waktu bcthari-hari, berminggu-ininggu, bahkan bertahun-lahun.

21 Ifuleft Anili;r5on,op.(;)<., him Sni.
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Mereka bergulat dengan kerja penelitian, untuk sebuah topik, di
dalam mang-ruang perpustakaan dan pengadilan. Di lapangan,
mereka melakukan pertanyaan-pertanyaan melalui telepon, atau
langsung beitatap muka, atau membuat catatan-catatan sehabis
membaca sebuah tulisan.

Pekerjaan tersebut, pada satu sisi, kerap merupakan sebuah
kegiatan yang menyegarkan, melepas kerutinan meliput peristiwa-
peristiwa yang biasa dikerjakan. Mereka menjadi bergairah
oleh materi liputan, yang diyakininya memiliki nilal-lebih lain
ketimbang mencatat berjam-jam di dalam pertemuan-pertemuan
rutin, dan, merasa tertantang untuk menelusuri kisah-kisah besar
dibanding laporan kisah-kisah rutin biasa.

Dalam penuturan seorang wartawan Araerika, pada 1970-an,
yang dikutip Fiivers dan Mathews, "

Saya pernah menjadi reporter bidang umum, reporter keliling,
menjadi copy editor, rewriter, penyelia tata-letak, penyunting te
legram, redaktur kota, dan redaktur pelaksana. Saya tidak berminat
untuk tugas semacam itu lagi. Dalam setiap tugas itu rasanya
terkandung begitu banyak rutinitas atau prosedur sehingga waktu
yang tersisa untuk melakukan sesuatu yang kreatif atau bernilai agar
tidak melakukan pekerjaan yang itu-itu saja sedikit sekali.

Namun, pada sisi yang lain, tidak semua wartawan sanggup
untuk terus-menerus berkonsentrasi, dan berada si area liputan yang
itu-itu juga, selama berbulan-bulan. Sebuah media tidak raungkin
memerintahkan semua reporternya bekerja di liputan in-depth. Setiap
media memerlukan penulis-penulis feature yang baik untuk materi
keseluruhan pemberitaanya. Dan, yang pasti, memerlukan orang-
orang yang dapat meliput dan melaporkannya, dengan baik dan
menarik, selama selang waktu tiga jam. Menelusuri bahan liputan
dengan mengambil waktu yang panjang, untuk satu topik tunggal,

22 WiiliamL.Rivers&CleveMathews,1994,EtikaMediaMassadanKecenderuiigan
1 Laura Washington, dalam SPECIAL REPORT: Investigative Journalism; The
Investigators: Staying on Target; ROLE MODELS, interviews with Neil Hickey;
COLUMBIA JOURNALISM REVIEW; www.cjr.org; ARCHIVE; May/Juny 2001;
10/8/01,18.00).
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mewfiAkan dlokosi kerja yang membutuUtan persiapaji yang ciikup
beial bagl (lap media. Hal ini mcngakibaLkaD t^nyak warlawoD >'a>ig
fpngah mengerlakati llpulan in-rfepth, kurap mengerjakfrn pula, alau
mencfuskan, keija pelipuian cignlemya.

Selain memiliki proses reportase yang cukup alol, dcplJt rtporting
juga mempunyai tekriik penulisan yang cukup rumit." Kcsulilan
utama paia prnuhsnya lerletak dalam mengontrol sekian pokck*
pokok ulamn loplk. llampir sclengah bangunan penullsannyn
nicsti dialui ke dalam logika d.io komenankan kisah. Keluasan data
dan keierangan yaag terakumulasi mesU dipreseousikan kepada
scbuah fokus utama kisah.

Pengetjaao pelaporannya diawali dengan laogkab niembuat
struktur yang telah dimasukkan ke dalam catatan, dan diorganisir
ke dalam pelbagal subjek atau tema. Ada juga yang menyusunya
decgan rDcmakai karlu indeks, yang disusun kc dalam pengafuron
lerlentu- Susunan kisah dJalur berdasaikan uiulan karlu, unluk
kemudian didapal bentukan pclaporao kisah yang paling lepat.

Upaya pcnyusuaan pengisohan, yang lerkait dcngaa tematik-
matert, seperti itu menjadikan wartawan dapat mcncmukan
bentukan penglsahan yang berbeda dengan kisah berita regulcr
—kaiena upaya pengaturan kembali potongan«potODgaa kisah,
Repoitei menjadi seoraag pengontrol keseluruhan kisah, dan
peogonlrol lema dan delil-delil reportase, Pengisoban harus dapal
memindahkan setiap bagian cerita, secaia logis dan koheren, dari
awaJ ke akhir, dari ide ke ide,

Di sela-sela pengerjaan semua itu, lidakboleh dilupakan pula
pencarlao bahan-bahan dokumenCasi alau lluslrasi yang terkait
dengao tcma lulisan. Pengecckan perlu pula dilakukan terhadap
kutipan-kutipan dan ilustrasinya yang dapat mengembangkan
kisah, secara variatjf, di tJap bagiannya. Pemiliban/ead juga mesH

23 Menchi»r. o;K:;f,, lilm. 204-205.
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diperhitungkan, untuk memulai kisah yang tepat, mengena dengan
khalayak. Misalnya. penggunaan delayed lead, lead yang tidak
langsung, kerap dipilih para wartawan ketika hendak memulai
laporan kisah berita-panjangnya—dikarenakan kesesuaiannya
dengan konteks cerita yang hendak dilaporkan. Selain itu, ialah
menandakan kuitpan-kutipan yang tepat, anekdot-anekdot dan
beberapa insiden, dari bahan-bahan yang terkumpul.

Ketika hendak memakai kutipan yang bersifat dramatis,
atau mengisahkan sebuah insiden, penting pula diperhatikan
pemapaian yang sederhana. Hal itu berguna untuk menjaga atensi
yang hendak ditarik dari khalayak. Semua materi ilustrasi harus
berada di dalam sebuah kesatuan pengisahan. Contoh-contoh
kasus kerap dimanfaatkan untuk menguatkan tema yang hendak
diangkat.

Sering ditemukan kesulitan wartawan di dalam mengorganisir
tema yang begitu banyak materinya. Untuk itu, wartawan mesti
membagi kembali tiap satuan tema ke dalam pecahan-pecahan
subtema, atau bila perlu dibuang beberapa bagiannya, bahkan bila
memungkinkandiubahsecaradrastissusunannya. sehinggadidapat
unsur-unsur tema yang mudah dikenali saling-keterhubungannya
satu-sama-lainnya. Kesulitan pun bisa muncul ketika mendapatkan
tema-tema yang tidak mampu mengangkat permasalahan. Dalam
kaitan ini, tindakan mencoret tema, dan memakai tema yang lain
—dari daftar susunan tema yang telah dirancang di kartu indeks,
kerap dilakukan wartawan. Kendala lain ialah tidak ditemukannya
"transisi" yang bisa menghubungkan satu tema dengan tema
lainnya. Maka, wartawan kerap harus mengatur kembali susunan
tema yang telah dirancang, sampai ditemukan susunan tema yang
mudah dipaparkan secara smoothly dan natural. Perpindahan
antarbagian kisah kerap pula menyulitkan wartawan ketika
mendapatkan materi latar belakang yang sukar untuk dikaitan
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dcngan paparan tema lanJulaiiDya. Unfuk llu, para wartawan
akan meagubah uraiaa latar belakaag, scjarah, penjelasaji malcri.
dengan membuat sebuab paparan yang bersifal naratif—dari si
pengiaah berita.

Dengan demikian, di dalam teknik peiaporannya, in-dsplh
repoilu^g dirancang melalui sebuah rencana, ide uDtek mcnyusun
informasi massa yang akan memudahkan pomabaoian dan
memiliki kemenarikan pengisahan,

Bcrikut ini dapat dilibat salah satu bentukan dari pelaporan
dcpih reporfing.

Tempo. Luaj Negeri NO. 41/XX!X/1M7 Desember 2000

Falamorgana di Tengah Demokrasi

MandiQbergefokcepotmnnufu UnlEnpodongopbcbfiwpapckerjaajx
nmoh: inflow'danpongartggunsn. Scloh saiu yoi^gleipeJtk: mengotoAi
problem bansyanglohirdan mdusihulisdslpananian. InUobJaporan
poijQla/ion npoitcr Tumpo dari Wusawa.

DI Unah penanian Rokilno. l6a kilometer ke arah liraur Warsat\'a.
woktu berfalan lebih cepat dalam sisa niaUhari muslm gugur. Denean
)arak sekitai saiu kilometer dari pexbatasan Rusia PuHh—begitu
penduduk selempat menyebul Rejwblik Belamsw-cahaya sians
wma bcrsinar dua-iiga ;am. Suhu udara mrnuUk bingga lima derajat
(Ij bawaix nol pida hari.hari pertama Desember, talkala penduduk
V^arsawa masih mondar-mandir di prtrtokoan—daiaro snhu yang
belum tnerabekvi. Mercka memborDng aneka keperiuan menyambul
taJab salu masa terpenling daJam kalender kehidupan ̂ 9 jula lebih
umat di ncgeci Hu: Masa Adv«n—empat mbggu penantian menuiu
NaUl dalam irariisj Gemj- Katolik—yang dimubi pada pefcan lain.

Ttndisl KatoUk mustahi) dipisalikan dari Identilas Polandjd*
Kami melcwad doa pecong dnnia. Kami melewati tekanan rezim
komnnis dan Rosta selam.i hampic empal dssav.'arsa fanpa Idcntitos
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ihi menjadl luntur," ujar lotcf Rom^nlui, 65 whun. petani asal
RoVJino Tapl, alih-alih menyairbut Adveo, Ronianiuk dan Iscrioya.
Janitw, sibuk melunibkan npd terakhir dl halaman saniping si^belum
kawa kiao menuauk. "Hidup emm susab dl pcrtonian Kamj tak bisa
men|ual hasll kcbun di tcngab banjif hasil p^naniao Barat lEropa
Barat) diPolandia," Jwief mengebib. la mengaku mcrinduVan kamljall
masa VomuDis Fenomena Ini mengingalkan klia pada korlnduan
kembalinya Golkar dan Orde Baru—di btbcrapa kawasan pedeaaan
Indone«ia-di tengah pemovlntoKan Prcsiden Ahduirahman Wahid
yang takmenentu "Pada masa konio.ns, pelani honya perlu bekerja,
Pemerinlal) yang menibcli semua hasilnya." Janind meojelaskan.
Kendall iji«nyangfcul kcbebasar berbicaca. "Kilo )\irlup sep€rll
miisang yang dihalou V« hawah moja"

Hidup «cpeni 'mn^ang di b-wah meja" «gaknyo audahberldJu di
Folandis Anak-an^k muda yanglahir p-sca*l97l5-dn denp.an
bisd mfngkrilik siapa yang mcreka tasa lak menjbawa kemaslahatan.
-Pemenntali daiiparlemfn seh-nisjiya largnn cuma sDmk mengei.u'
lacgel nwsuk Uni Eropo," ujnr Maciaj Bochta, 20 i-hun.
J\injsan Sisjarah Univcrsiias Slcdcle ini inencaUl Inflasi dan
p«ntjangguran dalana negwrl yang peclu perhalUn niendesak.

Dua problem)ni adalah warlsanlama darigelorrbdng perubahan
beaar yang irelanda Polandla, latkala sistem ekonomi aosialls yang
tertutupbei^^inlidengansistemekononii pasar. setelahrraimkomums
tumbang pada 1989 (Lhat label). Waldctmr ftwlowski, 58 tahua
masih cnenginBal loko-toko tnakanan kosong melompong di W^tsawa
ketika itu. Sopir laksi 919 Hi mengaku menganire ben^m-Iam unhjk
irembawa pulang sekader dua b<il9ng wli. Tapl siapa peduli?

Pada masa itu seluruh Pylandia tersihlr oleh barapan akan
perubahan. Ger^kan Buruh Sohdarilas yang labir di galangan kapal
Lenin di Gdansk pada JS80 mengitmpulian 10 juta anggota cuma
dalam wakia 10 bulan. Rakyat Polandia sudah muak oleh tekanan
fptlna komunls yang dlkendaJikan Moskyw. Jeiiderel Wojciech
laruaelskl—perdana menteri tetakhir rcmn komuiiis Polandia—
pernah amat sakit hati karena dijulukJ "boneka Rusia" oleh waiga
Polandia. Tbpi sang Jcnderal lak dapat mcbwan |alan sejarah
Rusia praklis meogatur seluruh VehidupaQ Polandia sejak komums
menguasai negerl iru pada solepas Perang Dunia II.

SeteUh era 1940, tangaD-taugan Stalin, yang krkuatanrya
dllambangkanbarisan Ibntore Mcrah di Polandia seria dl perbalasan,,
kian mcncengkerara Ikjlandia. Di era ini hubungau gcreja-pem^rlntah
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mencalat mdsa paUng gelap, Kardinal Stefan VsysaynsW diiahan
(19.-^3-19563. Ckcejo, eefcolah, dan media mossa Ketolik dihancurkan
dan disersor scpan)aiig ppciodo 1970-an

1  mempprjuangkan kembalinya dcmo-krasi Pulandja—liba-tiba metyadi kata kunci menuju kebebasan
Oraog Ldak peduli dpngan lafar belakang Kctiia Serikal Bo/uh Uc±
Ualesa yang coma (ukang listrik iwnganggoran. Mowka mcmilihnya
nifinjadi prosiden da(am pomiht langfiung perUma di Polandio, 1990

Narmin. pfk^naan menguhah ekonnmi-dan sistem sosiabs
ynt termnip ke pktmonu pasai^adaloh ana) besar yang tak bisa
flJSdesaikan dengan fargon penuangan ala Gdansk. Pcraenniahan
ualesa hani^ menghadapi llngbl mflasi hampjr 230%. Beium lagi
kckagokan menRhadapl sistrtn etonomj posar yang banes kuaJ Ijar-
koinpetjsi—hal (nl masih berlangsung Jitngga sekarang. 7>nyakan haJ
ini pada penduduk biasa di JaUnan ibu kola atati <faerah pertanien.

"Zaman dulu, pmbeda.in hidup Hdak 'jomplao^ s«peni inj,"
ujar kVdldemar Powlaski. TSdinya mnngaku s«bagai pcndukun'a
bolidaritas, Powlaski memitluskan menyokong Presidgn Aleksander
Kwasnie wski,yangbcrhaJuankin,pada Pemilu 1995 dan2DOG, karona
'vSalesa temyala tidak mnmbawa p«nibahan apa-apa." Karol Erenz,
maliasiswa Jumsan Snslra Univarsltas Warsawa, melakukannya
dan^nalasan serupa, "Walesa seorangpendol>cak sislcm yang Jenius
lapi bukan pcmlmpin dengan konsep parbaikan ekonomi yanj? ielas"
tururEienz. '

Dukungan mayonias pubDk pada haluan km yang dJaoggap
lebih mampu menonganj ekonomi dlsebabkan oleh sikap
pragTMllsme. "Scbagai kekiiatan idcologf, koraunissudab mail. V<ijib
letap biaa kita gunakan adalah pengalaman para teknokrat kin dalam
meDyelenggarakaD pemenmahaQ—dan mudah-mudahan ekonomi,"
kaia Karol Erenz. Ekonomi Polandia memang paling maju di antara
para lelangga pewban Soviet Dengan angka pertumbuhan 5 hincea
7% pada 1990, ekonomi Polandia paling bereinar dl Eropa Ti-nnah
selepas reformasi, "Kalau Anda menyeberang ke Belsrusla, di sana
waklu seperd berhenii seabad lalii, Rumab yang paling kumuh di
Rokitno pun tak dap^t dibangun oleh orang^orang Bclanisja, bahbn
rmtn&kiD di Utvia," ujar Barbara Mlkolajczuk, seorano ibu rumah
longga dl perbalasan Ru^td Putih

"KmcjD)^ a<la pada konciol pemerlmab. Kami menerapkan
ekonomi liberal dengan kebi)akan mokroekonoml yeng keut.

PemeMntab letap raengoinrol behecapa hal, antara lain (ingk^t suku
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bunga," ujar analis pasar terkerauka, Bohdan Wizniklewicz. Sistem
ekonomi Polandia yang liberal Itu melahirkan wajah baru berikut
sejumlah ekses seperti naiknya jumlah pengangguran karena
restrukturisasi industri—dalam hampir satu dekade terakhir.

Dan sektor pertanian yang dulu menjadi primadona sepanjang
masa komunis—bahkan tak bisa dihancurkan oleh tangan Stalin
yang superfasis—kini tergeser ke pinggir. digantikan sektor baru yang
digadang-gadang para pelaku bisnis; industri dan manufaktur. Dari
100 orang terkaya di Polandia sekarang, pengusaha agrikultur cuma
menempati tangga 73. Sisanya datang dari sektor industri, finansial,
perbankan. perumahan, teknologi informasi—sekadar menyebut
beberapa.

Reformasi perbankan mulai dijalankan pada akhir 1980-an,
menghapus monopoli bank-bank negara. Swastanisasi perbankan
mulai digebrak pada tahun 1992, tatkala bank-bank pemerintah
mulai dijual di Bursa Efek Warsawa. Bank Dunia mengucurkan
US$ 50 juta (225 juta zloty pada kurs 4,5 zt per dolar AS) untuk
membantu modernisasi perbankan Polandia. Dan bank-bank asing
mulai membuka kantor di Warsawa. Kebijakan ini tidak lepas dari
kritik: "Kami membayar terlalu banyak kepada konsultan asing
dalam urusan swastanisasi ini. Padahal, kami memiliki para ahli yang
mampu melakukan hal itu," ujar seorang pelaku bisnis perbankan
yang menolak disebut namanya. la menilai, dengan kurs (saat
laporan ini ditulis) sekitar 4,5 zloty per dolar—pemerintah masih
hams bekerja keras memperkuat mata uang Polandia.

Satu hal, pemerintah sedang bemsaha keras menekan jumlah
tenaga kerja di bldang pertanian: dari 22% ke sekitar 10 hingga 15%.
ujar Deputi Direktur Kamar Dagang Polandia, Wrzesniewski Ireneusz,
kepada Tempo . Alasannya? Jumlah angkatan kerja di pertanian dan
hasil yang mereka produksi tidak seimbang. "Industrialisasi, termasuk
industrialisasi pertanian, adalah salah satu cara kami berkemas untuk
masuk Uni Eropa," ujar Ketua Bicara Utama Sejm (Parleraen). Maclej
Plazynski (lihatboks).

Keputusan parlemen serta pemerintah—pimpinan Perdana
Menteri Jerzy Buzek—disarabut kemarahan berapi-api oleh para
petani. "Hasil pertanian kami, yang paling natural di Eropa karena
tanpa bahan klmia, sudah keok di tengah banjir produk pertanian
Eropa Barat di Polandia. Apa jadinya kalau sektor pertanian masih
ditekan hingga 10%," ujar Jacek Kulesza. Petani muda di Poladskie ini
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mftwarisj 16 bekure trmab dari orang fuanya, la lahir pada 1074 dan
tumbub dcwasa bersamaan dengan berakhirnya masa komuma. Ibh,
bag) anak muda itu. "hiJup di pertanian pada masa komunls fauh
Iphlh melegakan. M«nekan sektor pcrlanian adalah kcbSJakan yang
dilemalla pemerintab harus baisiap menghadapi naiknya Jundah
pengaDggiiran )lka banyak petanl hanjs meJeposkaD ladaognya.

Siwra kecemasan bukan cuira datang darj tanah pcrwnlan.'
festor Wieslaw Nieweglowski, yang dlkenal berpcngamh di kawasan
Warsawa Pusat, mcnank napas dalam-clalam ketlka menjawab
pertanyaan Tempo: "Polandia baru saja ineoikmaii jdcnlitasnya
sol€)ah era komunis. Kini ia barus mengenakan identius bam: Uni
ETOp»:' la tidak mennniang masuknya Polandia ka Unl Eropa. Ibpi
"komuniUs hii jangan dillbat aaperti pelangi dan fatamorgaDa, yang
cuma memprsooa dari )auh,"ufarnya.

Alhasil. Polandta, yang kini mcrambaf menu)u Uni Eropa, bukan
cuma hams jeli memisahkan pelangi dan falamorgana dart kenyaiaan
dolara janiung kehidupan Fola)\di3. Negert yang merebut kembaU
kehidiipanderaokrasidoa dasawarsalalu ifn memiliki sandungao lain
yang tak kalah pelik: tnensHilangkan kerinduan para petanl Rokitno
dan soplr^opir taksi di jalanan Warsawa pada "hidup mapan" di
Mman koraunismo. Jecry Bnzek setia Alaksander Kwasnieswaki tak
punya pilihan lain: kcduaoya hams menydesaikan pekeriaan mmah
iru dengan leogan baju teitingsiog, •'Hermicn Y. Kleden (VVarsawa)

Beriia ini lidak meogaDdung fujuan raenyingkap sesuatu
yang terselubung, tunlutaa adanya penyimpuJan skandal aiau
p elaDggaranataukejahatan.Wartawaiuiy ahanyamelaporknnbab wa
di Polandia, seusai Komunismc Rusia, ada yang benibah, Suasana
Kebebasan, dari garls Liberalismc, temyaia tidak mengundang
serta-raetla kemakrouran. Pata patanidanaupirtaksi, misaJnya, me*
rindukan kembaii kemapanan versi Sislera Sosialis yang terlutup
dibandingkan dengan k^adaan haJuan sistem ekonojui pasar.

Kcdalajnan laporan tcrasa beaar di sana-sinl. Detil-detil data
dan keteranganmeniadiahs HermienY. KledcnkeLikamencaiatkan
betbagai temuannya. Bahkan, ia memperbandingkan antara kc*
tinduan rakyat Polandia lethadap Komnnisme dengan kennduan
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rakyat Indonesia di bcberapa desa tcrbadap Orde Baru dan Golkar.
Solidaxnosc, yang menggariskan Demokrasi dan mengacu kepada
beniukan Uni Eropa. Udak laogsung dapat rocn.simsoioiTjbto'kan
pcningkatan ekoaomi dinikmati rakyat.

DaUm pemaparannya, akhirnya, pcnuUs lebih berf okas
kepada upay a melaporkin kenyataao yang tengalx bcrlangsung
sesungguhoya dl Polandia, secara mendalam, detil. seimbang, dan
terorganisir dengan kclcngkapan latar bclnking

Dokun laporan koran Indonesia, conloh dspll[ reporbns ralaki
bcrlkuC ini:

Xbjnpos, BerilaUtania, Selaia. 15 Juni 2Q04

Komisi VIII DPR Akhirnya Tblak
Penjualun Tinker Pertamina

Jakarta, Kompas • Pimpioan DPR menyotakan akan segera raemangs'l
plmpinan Komisi VTU DPR dalam rangka meniinta klsriflkasl soaJ
kunjungan sejumlah unsur pimplnan dan anggota Kcmin VIII DPR
ke Hongkong dan Korea Selatan, icrkait dengan rencana penjualen
tanker rsksasa milik PT Pertamlna.

"Saya sudahbeikoordlnasl dengan Kelua DPR, dan segera memanggil
Kctua Komisi VIU uotuk mengklaiifika^l kunjungan anggota Dcwan
itu," ujar WakJl Kerua De%van Perwakilan Ral^at (DPR) Bidang
Kowdluator Bkonomi dan Knuangan Tbsarl Wldjaya, Senin (H/B) dl
Jakarta.

Secara tetpisah, Komisi VUI DPR Invan Prayitno sebagai
pemimpin rombongan enggota KomLsi VHI liPR dalam kunjungan
ka Honing dan Korea Selatan niengaWkan, perjalanan 15 anggota
Komiai VIU yang menghabisken dana sekitar Rp 150 juia itu
selundinya dibiayai dengan dana Komisi VIII.

Dari basil perjalanan itu, akhirnya anggola rombongan
menyimpulkan. rencana penjualan lanker raksass (very large crude
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carriers) rmlik PT Pertamina hams ditolak Sebab, Unksr raksasa lui
akan meiigontungkan baUaausahanilljknegara iers«but.

Parfn wawancara pagi harlnya di Kanlor Dewan Pimp!nan Pusai
^rtai Keadilan Se)ahlera (DPP PKS) Irwan ma^ih mengatabn,
kaceiu kcpecgian ke Htmglvng dan K>rea Selatan (Kbrsel) mendadak,
sebagian dana yang djgunakan lerpaksa meminiom darj l^rtarmiia

Namnn, pada malam harin/a. sekiJor p\iku( 20.30. la meneJepon
Knmpas d.in tnen^alokan Sekretariat DPK mnnyatakaD tidak jadi
m»»mfnj,im ke Pprtamena.

IrA'Hr jug.i Ttirngataknn. jiada awaliiya dia mein^ng tidak
mengctahui mengcnal pembiayaan perjalan^n ke Hongkong dan
Korsej inrsebut. Snbab, biosanya pada sriiap perjalanan dinas,
anggola DPR selalu lianya mendapat tiket dan )angsung bi:rangkal
Akan (etapi. spiekh liba <ll Tanah Air, Minggu lalu, dia-mcnsaku
bam mendapal informa^i dad Kepala Sekretanal Komisi VIU DPR
mengenai dana pnmbiayaan p«rialanan ilo. •

Dia jiiga mencgaskjn, perjaUnan itu merupakan perjaJanan
dinas yang menggunakan paapor biru dan Udak dilutup.ruiupi ;ika
ada anggola DPR yang berangiukl dan menyangkal kebcrangfcatannya
seat ditanyal wartawan, menurut Irwan, bal llu merupakaa urusan
pribadi.

Mengflpa waklu berada di Hongkong dan Korsel itu la lidak blsa
dibubungi. Iwan mengaku raemang tidak mnngakiifkan wlepon
aclulemya. Ketlka di Kvscl. lanjulnya, aainua iolepon genggaan
anggoJa DPR inemang Udak bisa diaktifkan

Hoi us seizin pmipinan
Tbsarl. menjowah pextanyaan pers scusai Sidang ftripuma DPR,
mengaukan baJ-hal yang akan dlklaiifikasj di antaranya niosalah
penzjnan Upergian hagi anggola DPR dl masa sidang DPR. Juga
masalab pcmbiayaaa da)em rangka kunjungan ke Hongkong dan
KorseJ, sebin jomlah anggola DPR yeng ikut dalam kunlunpan
tersebuL

DiUnya apa langkah selanjutnya dari DPR eelelab pemanggilan
pimpinan Konii^i VDI, Tbsarl meniawal, "Sekarang jni kaml helum
tabu dan Ungkah apa yang mcsll dilakukan."

Kembali ditanya apafcab pimpinan DPR sudah mendapat
pemberitahuan berkaitan dengan kepergian Komisi VIU. Tosari
raengaiakan, pada dasaxnya anggola DPR tidak bokh meninggalkan
tugasnya di masa persidangan DPR,
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"Kecitall atad seisin plrapman DPfL Biosanya. plmpinan itu
dikoordinaaikan oleh bidangnya masins-maslng Kaiena Kcmisi
VUI dikoordlnasfeD olch bidang indusiri dan pcmbanEUDan.
yallu di bawah koordinasi Pak HM Rjtwa, saya belum mendapal
pemberitahuandari Pakiatwa, apak^h halliu sudah eda Izid dan Pat
Rjlwa atau lidak Izln itu biasanya dibenkan imtuk tidak meogganggu
persidang'n. Sebab itu, llasanya bal terscbut diberikan pada hart
libur sidang," kata Ibsati raenambahkan.

la jufia mencgaskao, tidak ada kewenangan dari Komlsi VIU
DPR untnk berangkal k« luar negert tanpa persetujuan plmpinan
DPR. 'Kalau kepergidn itu lidak ada itln. sadah sehariisnya akao ada
sanksi Icwai tode stik DPR,' ucapiiya.,

Secaia lerpieah, anggota Kymlsi VIU DPR, Noor Adeoan Razak,
mcngakui ikut dalani rombong«in Komisi VUI bersama jstrlnya. "Istri
saya Ikiil karena memang dokler m<?nyaraukan supaya dla ikut UDtuk
mengonirol kesehatan saya," ujamya

Namun, Noor menyalakan keikulsertaaroiya itu daJam rangka
tuRas Sub'Komisi VITl DPR Bidang EnergI dan Sumber Daya Minersl
IBSDM) uatukmchhatproses sebenamyadatam perubahankebIjakan
dlrckai Pertacnioa.

Ibldk peDjualan
Mengenai penolakan lerhadep kcpuTusan direksl PeitamiM unluk
meojuallankerraksasayangscdangdibangundiKorae), Irv,'anPrayilDO
mengalakan, bal Uu dlputuskan seiclah pihaknya mengunipulkau
Infoimasl dl kpangan dart langan pertama dl Hongkons dan Korsel

Kepulusan terscbul raerupakan basil papal rombongan di Seoul,
Korsel, pada malam 1613)61/ dl negara tereebut.

Menujut Irwao, rombongan dl Hongkong menorlma informasl
dari Goldmen Sachs yang manunjukkan bapiimana tanker terscbut
harue dj)ual, Selainitu, anggotaWaraisiVUlJugamendapatpemaparan
mengenai bisoie tankct dunia okh Icmbaga ̂^brld Thnker.

Dl Seoul, incrcka mendapalkan presenlasi dari Hyundai Heavy
Industries bahwa barga lanl^r dcngan double bulk seperti yang
dimiliki Perlamlna akan mengalami kenaikan sekitar 309fe setiap
tabun karena raemiliki prospek bisnb bagus, selain Juga kareaa
p«rkembangaD barga baja.

Pibak Hyundai juga menyampalkaD bahwa gabngan inercka
lidak meneiiiTM pcsanan tanker raksasa seperti dimiliki ftrtamina,^
hiDgga lahun 2007, karcna banyaknye pesanan.
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Selanjutnya, rombongan Komisi VIII mengunjungi galangan
kapal Hyundai di Ulsan, Korsel, untuk melihat langsung dua tanker
milik Pertamina yang sedang dibangun. Salah satu dari kedua tanker
itu rencananya sudah akan diserahkan tanggal 9 Juli 2004.

Irwan juga mengatakan. pihak Hyundai yang akan membangun
tanker itu sendiri kagum dengan kecanggihan rancangan I^rtamina.

Menurut pengakuan Irwan, rombongan sempat nalk ke atas
kapal dan mengobrol dengan karyawan Pertamina yang dilatih
mengoperasikan kapal itu.

Salah seorang kapten kapal Pertamina mengatakan sanggup
untuk mengoperasikan tanker itu seperti ketika pertama kali
membawa tanker dari Timur Tengah ke Kilang Baiongan pada tahun
1980-an. Perbedaannya hanya pada ukuran tanker yang lebih besar.

Dalam kunjungan ke kapal. rombongan bertemu dengan pegawai
American Bureau Shipping yang mengecek spesifikasi tanker milik
Pertamina. Mereka mengatakan. lembaga Marine Polution telah
melarang tanker single hulk beroperasi mulai tahun 2005.

Bahkan, Eropa, Australia, dan Amerika Serikat telah melarang
tanker single hulk. Semenlara negara di Timur Tengah bisa sewaktu-
waktu melarang masuknya tanker single hulk ke negara mereka.

Rombongan juga mendapat informasi bahwa tanker raksasa tidak
mungkin menganggur di masa depan. Bahkan. apabila dijual lima
tahun mendatang, haiganya masih bisa bertahan seperti sekarang
karena banyak peminat.

Wewenang Pertamina
Menyinggung omongan Direktur Keuangan Pertamina Alfred
Rohimone bahwa Pertamina akan rugi karena tanker hanya membawa
minyak sekali jalan, Irwan mengatakan omongan Alfred itu menjadi
bahan tertawaan di Ulsan. Sebab, semua tanker sewa juga hanya
pergi membawa muatan dan pulang dalam keadaan kosong.

Manajer Hubungan Pemerintah dan Masyarakat PT Pertamina
Hanung Budya mengatakan, Komisi VIII DPR memang raemiliki
wewenang memberikan rekomendasi untuk mempertahankan atau
menjual tanker raksasa milik Pertamina. Namun, keputusan akhir
merupakan keputusan bisnis yang menjadi kewenangan dan tanggung
jawab direksi PT Pertamina Persero.

"Tentu setelah proses divestasi, siapa pun, termasuk DPR bisa
memberikan tanggapan. Tetapi ini keputusan bisnis, DPR punya hak
mengawasi. jadi koridornya akan mempertanyakan kenapa dijual,
dan kami menjawah," papar Hanung.
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la juga m^^nglngatkan babwa sejak awal Komisi VIO DPR tldak
pernah menberikaii peisetujuan untuk membangun taoker raksasa.
V^ktuitu KpmislVIU haoya menyatakao memahaiTU dan meoyciujul
rencana bisnia P&rUmlna di scat Baih^kl Haklra nieajabat sebagal
Dirfcklur Ulaica Partaniioa.

^adi, krtamina akno mendeDgarkan kcputusan Komi&i VIII
Mora saksama mengcnfli rekomeodasl DPR. Keraudian kepulosan
yang kaml ambll akaji dipertanggunglawabkaD, baik Iwpada audilor
maupun publik, melalui enggota DPR," ujar Hanung .

Mcngenai proaes penjualan taokec, sampal saat ioi Hanung
menegaskan, hirgga kcmarin belum ditcutukan pemenang tsnrtcr
peDjualan tanker raksasa Perlamina. PaLog lambal, kalenya, dua hari,
pihafc Punamina akao mengumunvkan peajualao unkcr itu,(boy/bar)

'I

Si

••
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Bab 7

JURNALISME INVESTIGASI
Di Indonesia

ATMAKUSUMAH '

Atmakusumah, wartawan senior dan mantan wartawan Indonesia
Raya.

Satu hal saja, barangkali, dapat saya kemukakan mengenai man-
faat peliputan penyidikan [investigative reporting): banyak pern-
beritaan yang dapat diselamatkan dari tuntutan hukum anggota
masyarakat. yang merasa nama baiknya dicemarkan atau dirugikan
oleh pemberitaan itu, jika para wartawan lebih dahulu melakukan
penyidikan sebelum menurunkan berita yang mengandung sangkaan,
prasangka. atau tuduhan"

Membalap Perompak Minyak
Sebuah kapal nelayan fiber berwama biru putih bermanuver
lincah di antara deretan bagan ikan. Sang nelayan memacu mesin
pada kecepatan penuh. la menghindari kejaran sebuah kapal tunda
[tugboat] yang raenempel ketat di belakangnya. Buih ombak memecah
di kedua sisi kapal yang saling berkejaran, meninggalkan garis putih
panjang di atas di perraukaan samudera yang membiru. Dari segi
kekuatan, jelas ini bukan duel seimbang.

Kapal biru putih itu cuma sebuah perahu motor biasa dengan
mesin 22 PK yang hanya mampu melaju pada kecepatan 4 knot.
Sementara, dengan mesin 12 silinder, kapal tunda tersebut dengan
mudah melibas buruannya dalam kecepatan dobel. Alhasil. jarak
antara mereka kian memendek. Seratus meter...lima puluh meter....
empat puluh meter....

Atmakusumah Astraatmadja. dalam sebuah email.
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Lalu ....Astaga! Seperti dalam kisah-kisah fiksi spionase, sebuah
antiklimaks raengakhiri aksi kejar-kejaran yang mendebarkan itu.
Nelayan Irwan (bukan nama sebenarnya) nekad memarkirkan
kapalnya ke sebuah cenik karang di Piilau Panjang. sekitar 2 km
dari Desa Grinyang, Kecamatan Bojonegara. Sang nelayan lantas
bersicepat meloncati karang-karang pantai, disusul sepasang pria dan
wanita muda—keduanya reporter Tempo. Tiga ojek di pantai segera
melarikan mereka ke sebuah ruraah persembunyian diPuIau Panjang.
Selamat? TVinggu dulu!

Beberapa pria berkulit legam (mereka awak kapal tunda) menyu-
sul ke desa. "Saya mencari wartawan yang memergoki pekerjaan
saya," ujar salah seorang dari mereka—seperti yang ditinikan be
berapa nelayan setempat kepada sang reporter.

Sumber: Tbmpo, edisi 2 Juli 2000

Tulisan tersebut bukanlah kisah fiksi. Hal ini merupakan kisah
nyata dari wartawan investigatlf yang tengah menelusuri data dan
keterangan di lapangan. Laporan berjudul Membohp Perompak
Minyak ini ditampilkan dalam sebuah boks, yang menjelaskan
ini "adalah ekses serangkaian investigasi Tempo terhadap penye-
lundupan BBM di kawasan Merak dan sekitarnya ... pantai antara
Kecamatan Bojonegara dan Kecamatan Kesemen, Serang, Jawa
Barat."

Di lokasi inilah Tempo memergoki proses pemindahan BBM
[transporting] dari jarak tak sampai 100 meter. Minyak dipindahkan
dari tongkangberukuran 2.000 ton ke sebuah tanker berwama hitam
putih. Nansa Singapore tertulis di larabung kapal. yang buang sauh
sekitar dua mil dari daratan. Di saraping tongkang merapat sebuah
tunda bertuliskan Lohjinawi II.

Kepada Tempo. Irwan membisikkan itu tongkang ketiga yang
beroperasi sejak Jumat malam. Kamera panjang sang reporter berkali-
kali menjepret proses itu melalui jendela seukuran layar komputer.
Sebuah selang ( host] wama biru yang menyambungkan tongkang
menunjukkan kapal itu sedang hading. Posisi tanker memberat
ke belakang. Sedangkan tongkang sudah mengambang—pertanda
sebahagian isinya sudah "dimuntah"kan ke sebelah.
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Seorang awak k^pal lunda rupanya mengarahkan t€r©poiig ke
atah fcapaJ Irw<in. Apa laci>r, teropong liu meDaogkap lensa kamera
yang sedang mcmbidik. Akibalnya? Kapal tuada yang tadinya
senyap, scolah lakbemvak, meodadak hebob. Belasan orang bfirlari
kc fi«)<jdak. Dalam hhungan niunit, mereka memburu kapal nelayan
iru hingga ke Pulau Panjdng (Sumbnc; Ten\po. edisi 2 JuU 2OD0J.

"Sembari haiap-harap csmas. dari balik jendela. kami meinper-
hatikan uiab mereka, " papar Roramy F^brl^ wartawan Tempo, yang
mclaporkan pcnslLiwa tcrsebut. Saat itu Rommy, dan rekannya,
Endah \VS. mcmang berada dalam situasi ""dangerous projecl"'.
Merekaharusberscnibunyidirumahpenduduk. Mereka melakukan
penyamaran. Mereka rneminla banluan orang .lerdckaJ—melalui
ponsel, yang berunfung masih puny a sinyaJ, di wilayah ujung
Pulau Jawa itu, Mereka juga harus mecghadapi aparat kcpolisiaa
yang mengajak kompromi, '"deogan sebuah imbalan".

Bahkan, mereka pun mcsti slap menghadapi gertakan aparat
berpakaiaa pieman, yang menjabat posisi cukup penting.

Satu jam kefrudun''pcno)ongaii' dalang ke rumab persembuyian.
Mereka terdirl alas dua orang anggota polfsl beipakaian preman yang
mcngaku bemama Kosasih dan Undang Mereka sampai ke PuJau
Panjang dengan menggunakan perahu nelayan yang sandar di desa
Grinyaag. )arak tempuh anlar pulau ilu sekitar setengah jam.

Namun dcmikian, Tbmpo aedah awal mtnyadari balal adanya
udang di baljk batu.... keljka dia mciia warkan unluk menyelamatbn
kami. Dan bciul.,Tanpa tedeng aling-oling dia menawarkan imbalan
lebih dan sekadar raenyeberangkan kami dengan selatnal dari Pulau
Ponjang ke Bojonegara. yakni kami diminta Udak memuat Ijputan
aksi tangker mereka icrselut. 'Saya sadar kita "kao sama.saina cari
makan," rialihnya pada Tempo. "Kami lahit Anda mesti menulis
apa yang setjiestlnya te(ali Anda dapaikaa" katanya lagi sombari
menekankan. 'Tnpj cobalah mtengerti. kiU cari penyftlesaian yang
sama-5emamcngii)iUmgkaR.Anda bisa menycberjngdengan selamai,
dan kapa! iUipun tetap m»?nja(ankan fungsinya."

2  Itommy Tihri. kclccanBsn yajjg Jibcctkan dslajn scrangknun kon'sk-konlakan
emdil. yang dilakuken sepsnjntyj akhij 20iiy s^impai awa) 2001.
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TfejTtpo yang lak lerima tawacan Itu begltu aaja. bemsaha'
meogulur waktu,

Maiih tak puaa. sambart ber{alan dari rumah penembuoyian
raenuju ke dcrmaga Piilau Pan|ang. Kasasih berkaU, "Boleblab
Anda bisa salanul alas bantuan kainl. Tbpl Anda mesli iremjkirka»
keaelamatao Irwan, katena dia kan penduduk asll kampung sini.'
la masib memaba, "Cobabb sebiilkan bcrapa angka yang hanjs
djpenuhi nlch bos yang dl Jabrla. Mereka siidah mengatakan
aiep untuk memenuhbiya" Sotebb menanU bubcrapa wal, ia pim
irenandaskan Ugi bahwa kalau memang l)dfik bisa mengambl!
kcpuiusaii. KDsasih mlnta kami menghiibiingi kantor piiaal Tempo
schingga "bos bwar Ucok" di Jakarta bisa langsung beckomak dan
racbkukan nagosbsi.

Keadaan menegangkan Udakhfmya sampai cli situ. Sampai saal
penjemputan pun, mereka maslh harus dlbumbul tetlta penarikan
pasukan darl ruang temput musuh.

Ada dua mobil kljang yang menlemput Tumpo ke Polsek Bojonegara.
Kijangwarna menh. diisi oleheks K^pab Biro Jakdrt?), AhmadTbufik
(bekas Kcpala Biro Jakarta, sekarang Asisteu Koordiiulor RepOrtasc
Tcrrtpo. dan Cboirul Ajninuddin (slaf sckretaris redaksi). Scdangkan
rorabongan Kedua. memakai kijangredaksi yang waruabiru bbsaoya
ihi, dlkcndarai obh driver Invcsligalif Tsmpo, Ujang, dan Wartawan
Tbmpo, Wens'Beanal" Manggut Cangglhnya, honyukijangnya Ahmad
Taufik saja yang masuk ke polsck untuk uienjemput. Semenlara si
Ujang, mernantau daiik^jnohan.

SiDgkat ceriia, sclelah berpanuian dengan aparal PoJsek
Bojonegara Tbk dinyans, bclum lama selepas memnggalkan
kanlorpolsck. mobil kaml dlikuti oleb liga pengcndara sepeda motor.
Masfng-masing mereka berboncengan, yang berarti jumJahnya ada
cnara ekor. Kabamya. saJah salu pengendara motor ilu diserempet
sedikit, scdikJt saja Ibo ya. oleb Ujang. Rupanya, leknik itu cukup
manjur. Buklloya, takberapa bma, mcreka sudah betharaburau entah
ke mana. %ng Jclas, mer^ Mgcra menghiiung tanpa diketahui ke
mana tujuannya.

Menufut kesakslan Wens, orang«orang di motor lerscbut rata-
rata beckullt bltam. Ada pula yang mengenakan cchca pendek. Tepi,
kerena mereka kcburu 'mlnggat' sehlngS^ klia lak tabu pastl apa
msunya. Satu haJ yang pasti, tak mungkin mereka berciiat baik. Itu
saja.
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Paparan Rommy, sekali lasi, bukan sekadar cerlta model
film X-File atau novel octjon. Paparan inI merupakan laporanoya
kepada redaksi majalah berita mingguan yang lengab mengangkal
"jaringan bisnis ilegal BBM dafi Jakarta liingga Mcrak ... dari
operasi daral hingga laut lepas", dan rnemhonluk "lingkaran mafia
yang melibatkan cato, pongusaha, apatat, don pejabat", scrta
memutarkon uang mtnyak haram berloba miliaron.

Manipulasi BBM, dari DO sampai TVuk "Kenclng"
^fala rantai tnanipuJasi BDM sangal panj^ng dan rumit. Remain
y»ng lerlibot juga becagam, mtilal dari aparal Pertamina, pfngusaho
minyak, militer, Rampal kapal asing. Makltin),- bisnis haram ini
sanggtip cnendalangkan keuntungan mikaran sampei Irihunan
Aipiah. DiPangkalan rasinirug, Kalibaru. Cilinciag, Jakarta, misalnya,
sckilar &2$,QOO liter solar berplndeh Ungan srcara ilegal tlap malarn,
kenamtna inemperklrakan, uang yang berpuiar dalam bisnis BBM di
COinclng laV kiirang dari Rp 7,05 millar per hah.

Berikut ini Infografis yang mcnggambarkan keruwetan manj-
pulasl BBM lersebut;

L Pclanggan Rcrtamina raengaiukaa proposal delivery order (DO)
•  f^ra polanggan mi adalah: agen BBM. pf ngiisaha SPBU (stasiun

F^ngisian BBM untuk umumj, pengusaha transporter BBM,
peruaahaanpelayaran, dan pabrik-pabhk.

•  Lazun terjadi, pelanggan melambungkan (mork.up) angka kebn-
hihan BDM pada DO.

•  Berbagai perusahaaon yang berinduk pada koperasi milJk TNI
llnkopad, Inkopait, InkopaL dan Inkoppol) dicurigh tennasuk
pelaku mork-up DO.

•  Meniirut lemitan tim Deptamben, ada 141 pcrusahaan pelayaran
yang beruiain DO flktlf. Kapal ildak berJayar leiapi mereka
mengajukan DO uniuk mKnlmbuo BBM dl bunker kapal.

•  Banyak pula pecusabaan pclayaran yang rnemalsukan mtc
disebiil loksl telapi nyafanya berbyarku lii<ir negeri.-.UDluk bisa
mengajukan DO membeli BBM dcngan horga ruplah.
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2. UPPDN (Unit Pembekalan dan Pemasa/an Dalam Negeri)
Perlamina— icrbagi dalam beberajia wllayah^mengirlm
tlra rcknJs venfikaai kaabsAlian DO

•  t^nyataannya, mekanisme verifibisi nyaris tidak berfuugaS.
Secara leknis, awak Pertamlna lak mungkin teijun langsung
mcneliti puluhan ribu pelanggan yang tersebar di selurut
jtelosok Nuaantara.

•  Akibalnya, DO Jadl lahan ideal memanlpulasi BBM

3. PiirusabaoD TVaruporter BBM (truk lanftki, longkaiig plus kapal
(uoda, atau kapal lanker]

•  Pengusaha transponer adalah salab saiu rantai mark-up DO.
Caranya, iransporier mengajukan DO berdasar kebutuhanpabrik
yang dltangganmya dengan aogka yang diJipatgdndaVan

•  Di tfngah jalan. Iruk langkl juga sering melakukan prakiek yang
lazlna disebul "kencing" atau niembocockan muatan BBM dao
dijual muiab

•  String Urjadi pengoplosdii BBM—minyak tanah dan solar—di
(engab jalan truk tangki pungangkut.

•  "Duk bisa juga bcrhenti di tempat peiigoplosaa milik agen BBM.
Mcnujut temuan UPPDN HI. ada 31 tempat i«ngoplosan BBM di
wiUyah Jakarta danjawa Barat.

4. Kapal Aslng (dengan due mudus iransaksi)
•  Rasininya, sejek Januari 2000, kapal asing barus membeli BBM

dengan targ" valas. Pada pmklcknya, kapal asing membeli
dengan harga rupiah inelalui dua «ni. Pertama, kapal asing
merepat dl pelabuhan Tbnjung Priok, Tanjung ftrak. Batam,
Merak, dll. Sclanjutnya. lerjadi Iranaaksl BBM dan tongkaag ha
kapal asing.

•  Kbdua. kapal asbg mcnunggu Iranaaksi BBM dJ but lepas
—bbsanya dl pec^ran Inut Arafuid. kaut lawa, dan Laut Ona
Selalan. Bbsanya. yeog leropcrasi adalah kepal Ikan asing.
jehmgga ada dua kcuntungan yang tercapal: mengeruk iken
sekaligus mcnggaet BBM mur<ih

I

Sumber: Tempo, edtsi 2 Juli 2000

Melalui proses pencarian llm investigalif yang cukup banyak, don
peiicarian data dan keterangan yang cukup |auh, Timpo betbasil
meUporkan bagairaana "maiarantai manipulasi BBM [yang) sangat
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panjnng dan rumiC, "Di PangkaJan Pasirutug, Kalibaru. Ollndng,
Jakarta, misalnya, sekilai 525.000 Htet soUr berpindah tangaa
secara ilegal liap malani, " lapor Tempo. Babkan di Ciliodng. bisnis
minyak ilegal ini memutarkan "tak fcuraiig dari Rp 7,05 miliax
per han." Uporan iovesligatif, pada perJengahan tahun 2000, ini
mcnyaTaknn bahwa meskipun bisnis "peogiilinan emas hiuun ke
luar nagen" ini tplab terlacak, dan meragikan negara ttiliunan
rupiah; "respon pemerintah sangal larobat". Para mafianya seakan
memiliki "ilmu rawa rontck—ajian Rabwana yang membuatnya
lak bisa mali".

Pengaruh Polilik

PelaksanaanjurnaJismeId vestigatifdiIndonesia dipengambi aniara
lam olah slstem polilik "keterbukaan dan keraoi^ekaan pers".
Hal ilu bisa dilihat misalnya, dari sebuah caiatan "peagantar",
yang dilulis warlawan ladonesia untuk penerbiian kumpulan la-
poran invesligatif yang dikerjakan majalahaya. Mclalui sampel
pengungkapan kasas korupsi", wartawan majalali Tempo. Toriq
Hadad^ menyotakao. media massa Indonesia mcmberikan gam*
baran flukluaiif. Serauanya lerkail dcngaa "sikap penguasa
nogeri" dalam menerapkan kebijakan kebobasan pers. Masalah
korupsi, yang banyak teiladi "scfak Republik (Indonesia) meraib
kemerdckaan", dilaporkan pars daJaro dua gerak ekslrem, daii
"sangat takut-lakul" samp.ij "sangat beranir PeJaporon jurnalisme
iovesligatif dari pers Indonesia akhimya selalu dikaitnkan deogan
suara politik yang "berisikdan mengganggu" kekuasaan.

KcgiataninvesUgesiperslodonesiadilakut-Cakuti lindakanpem.
bredelan pengu.isa, Namun, di sela-sehrepresifitas yangdemikian

Thnr, H^3d. 1530, "1^30nlac", avi Skandal U Sbindiit; himputin tulisan
nihrik tSyPSTICASI majolah berlla minggucin Tempo, Piuai Data

T-npo' f^ciJ-na. fa adaJah Reriaktur Ek^kiiUf Maiata))
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besar, jurnalisme invesUgalif maslh ada yaag mcnger)akan-
Mcgakompsi di Perlaxnina [1974-1975) dilaporkan sural kabar
/ndcmesjo Raya dan majalab Tfempo. Laporaxinya "mengungkap ban
busukulah Dirut Petlamlna Ibnu Sulowo" yang hampir membuat
"bangkrut negerl",

Berikut inJ adalah sakadar Uustrasi gambaran )urnalisme
invesligalif di Indonesia, mclalui Haiian Indvnesio Boya, sislem
politik Orde Baru, dan bebecapa contoh laporan invesfi'gadve
reporting dikerjakan pers Indonesia,

Indonesia Raya

DI Indonesia, harian Indonesia Royo [1949-1953 dan 1963-1974]
merupakan salah satu media di Indonesia yang banyak dinilai
cukup fenomonal di daUm pelaporan invesugasi. Koran yang
dipimpin Mochtai Lubis iui—seorang -wartawan senior yang
memiliki masa karier kewartawanan dari sejak masn penjajahan di
Indonesia—mengangkatskandal korupsi yang terjadi di Periamina
dan Badan Logistik [1969-1972],

Liputan mareka menginvcstigasi dugaon korapsi yang cukup
besar di Perianuna. Mereka mcnggali pelbogai keterangan yang di*
dapal darinarasumberdi perusahaannegaia lersebut, Pelaporao ko
rupsi di Pcnamioa ini, "merupakan pelopor jomalisme invcsligasi"
di Indonesia, menurul DJafar i\ssegar, manlan wartawan/ndonesia
Boya. "... tcrmasuk yang merialis apa yang disebut jumalisnie
investigosi, dan jumalisme 'jihad' (Crusod/ng /ourno/ism)," kala
Jakob Oetama*, Pimplnan Harian Kompas, ketika membicarakan
sosok Mochtar Lubis sebagai 'sahabat dan teman seperjuangatf.
"TUlisan Indonesia Raya mencoba mcmbongkar kasus PertamirYa,

4 Miinsyur Semnta (2008), Nagoru rtoa Abrups/ - Pemikiran Mutlittr Uibia elas
Ncsaja, Manusia Indonesia, dan PtrileVu Miljk. mti I. I8kana."ftysssn Oboe
Indonesia, him. 337.

5  Mersyuf Svmnia, op.cU., hint.
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itu luar biasa. Berhari-hari, berani, dengan fakta-fakta, dan memang
mempunyai dampak. Mempunyai pengaruh. Sekalipun, perlu
waktu, tidak segera. Tapi, toh, akhirnya, pemerintah menertibkan
Pertamina. Itu salah satu yang mencolok."

Penilaian ini memang diragukan Rosihan Anwar®, wartawan
senior dan mantan pemimpin Harian Pedoman. Julukan Indonesia
Raya sebagai pelopor jurnalisme investigasi di Indonesia, "itu
mitos." Harian Pedoman, yang dipimpinnya, atau koran Abadj yang
dinahkodai Suardi Tasrif, juga melakukan pelaporan yang kritis,
melawan, lerhadap ketidakadilan, terhadap yang tidak benar.
Mereka juga melakukan pelaporan yang bersifat "penyelidikan",
yang tidak serampangan". Koran mereka bertiga juga dilarang oleh
Pemerintahan Soekarno. "Dibredel karena oposisi terhadap
Soekarno. Ya, kita itu oposisinya ada macam-macam."

Harian Indonesia Raya, menurut Semma^ teibit pertama
kali tanggal 29 Desember 1949. Harian ini dibredel Pemerintahan
Soekarno pada akhir 1958. Periode ini sering disebut Joman
Indonesia Raya 1. Terbit kembali pada tanggal 30 Oktober
1968, dan dibredel pada tahun 1974 ijaman Indonesia Raya
2) oleh Pemerintahan Soeharto—terkait dengan pelaporan
peristiwa demonstrasi mahasiswa yang dikenal sebagai Malari
[Malapetaka 15 Januari 1974). Indonesia Raya bisa dikatakan
tipikal awal penerbitan pers yang mengarahkan liputannya ke
dalam bentuk investigatif. "Berbagai berita yang disuguhkannya
sering mencerminkan sikapnya untuk 'berjihad' menentang apa
yang dipandangnya sebagai korupsi, penyalahgunaan kekuasaan,
ketidakadilan dan ketidakbenaran, serta feodalisme dalam sikap,"
menurut P. Swantoro dan Atmakusumah.®

6  Mansyur Semma, op.cit.. hlrn. 349.
7  Mansyur Semma, op.cit., him.163-171.
8  P. Swantoro dan Atmakusumah. 1980, "Kasus Indonesia Raya". dalam buku

Adurachman Surjomihardjo (red.), Beberapa Segi f^rkembangan Sejarah
Pers di Indonesia, Jakarta: Proyek Penelitian Pengembangan Penerangan
Departemen Penerangan R.I., dan Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan

IUR.NALISME INVESTIGASI DJ INDONESIA I 3)5



Visi fumalismenya mengambil koDScp advoCQcy ioumaJiam,
sebuah aliran dari New journoSism^ yang bcrkerabang di AS,
labun I960-ao, dengan mengarnbil format pemberitaaii'CfUSoding
dalam maleri'maieii iipulannya. Formal advococy dipakai untuk
"salu gaya jurnalistik yang amal leguh dalam mendesakan
prodiriannya uotuk sasuatu "perbalkan keadaan'". Pada amalan
pengamat pars "lua" Oy Hoog Lee, di tahun 1971, harian ini juga
membawakan media yang bersifaC mucrak/ng paper'", yakni "surat
kabai yang melakukan pcnyidikan mcngenai kasus korupsi aiau
luduhan korupsi oleh ... pejabal pemerinlah scrla pengusaba
dan roenyiarkannya dengan 'gcgap gempila". Berbagai bcjritanya,
sesudab perlcngahan l950-an, banyak mclonlaikanberbagaikrilik
tecbadap pcmeriniah—yang menjadi trend pada masa itu. kelika
pcre oposisi mendapat lempatdi dalam sisiem pers saal Hu, Pelbagai
skandal, konflik, manipulasi, yang lerjadi di beibagai kemenlerian
pemeriatabao, bahkan bcberapa perwakilan diplomalik Indonesia
di Inax negeri, diangkat. Sampai perisUwa pernikahan diam-diam
Presiden Sockaioo dengan Hmlinl masuk ke dalam pemberiuan
invesligatif mereka. Bcriw penyidikan (mv^sUgot/ve reportj'ng]
merupakan pcrangkal leknik pelaporan sutat kabar ini. Dan gaya
pembebcrannya yang amat terbuka, dengan mencantumkan aliibul
lengkap najna-nama yang lerkait dengan subjek berila, kcxap
menimbulkan kecaman dari berbagai kalangan masyarakai.

Dalam amatan Henri Chamber-Loiu (1974)", bila pada pcriode
pcrlama pencrbitannya (1949-1956). Indonesia ikjyo terlibal
dengan visi jnvestigalif unluk "melawaD kekuasaan yang dianggap

NesionaJ, Lembegs Hcqu Ptngi^bhuan Indonesia (LBKNAS - LIPP, him ifil,
18?, 154.241.

9 Red TWler. 1970, An Sninducbon lo The Mess MctfnJ, New York: llaicourt
Brace Jovanovichlnc., hJm 402-403.

10 Oy Horg Lee, ID'l. Indonesian Government end Pn^sS dunng Guid(^d
Democracy. SwilzeHantl; LlniversiTy of Hall Monogrephb on Souiheest Asia
No.4, Inter Documentation Company ACZUG. him.18; yang dikuup Swenlero
dan AtmaVubUJiia)). op di. blm.191.

11 Swentofo dan Atmakrusamah, op.eH..him. aa1.
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bertnngguas jawab atas semua kcburukan yaog tcrdapai dalam
niasyarakat", maka pada periodo keduapenerbitaony a (196S*1974],
harian ini nienyoroti kasus-kasus korupsi dan penyalahguuaan
kekuasaan dalam pcrspektif peri«tlwa kemasyarakatan. bukan lag!
dianggap sebagai "kesalahan dari suatu rczim".

Dalain kelerangan Almakusumah", mnnJan anggola redaksinya,
hpuUn invesligalif ineteka raemang mendefinifiikaa imsur ikandal
seb.igai \s'ahaDa pfmberitaan invcstigasi. Nilai skaodal, dengaji
berbagai faklor pelanggaran dan kcjahatan hukumnya, raembecJakan
nilai berita regider (biasa) dengan bcrita inveiligatif. Maka ilulah,
di Lahuri'tahun penerbitan /ndone.ria Raya, kedka meDgangkal
kasus korupsi separli di Pcrtaniina, mcrcka lelaJi meluaskan nilai

pemberiMannya ke dalain format odvxiccrcy; menegaskan sikap
peuolakan ierhadap pelanggajan keuangan ncgara, dengan men*
deskripsikanrincian data danketerangan ke arahfakta'faktakejahatdn
yang mcTUgikan bangso dan negara Walaupon, oleh pemcrintahao
Soebarlo dan Pcrtamina seodiri fuduhan korupsi itu dilolak, namun
bebetapa iahun kcmudian Cerbukli (walau lidak tcgas dan luntas]
kflbcnaran ineDgenai icriadinya korupsi besar-besaran di tubub
BUMN Pertamina yang cukup memukul stabiliias keuangan negara.

Ordc Baru

Pcngaruh tiga dckado kekuasnan Orba mereprcsi kebidupan
pers Indonsila lelah menjadikan pcngenalan islilah invcsdgatif
tidak begihj dikenali secara utuh dalam pcdoman pelJputan pers
Indonesia. Amnesia sejarah seakan melingkupi bcrbagai diskusi
pers Indonesia. H.il itu menfadikan definisi investigasl tidak
dikenali sebagai kaidah pcliputan jurnalisme—karena kesengajaan
kekua.^nan untuk melarang pers bekerja sebagai peoyelidik berbagai
kasus yang terjadi di, peda umumnya, peincrintahan.

12 rifitain sr'hii.ih pcccdkepan di ieli»pon, dkhjf tshun 2000.
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Pada awal tahun 1980-an, sebuah buku pegangan jurnalistik,
misalnya,hanyamemaparkan"LaporanInvestigatif"sebagai"Sebuah

Perkenalan", di satu subbagiannya. Penulisnya menerangkan secara
ringkas mengenai investigative reporting sebagai "teknik mencari
dan melaporkan sebuah berita dengan cara pengusutan". Latar
belakang sejarahnya dikupas melalui tokoh Joseph Pulitzer, ketika
merebakkan proses peliputan investigatif di Amerika sebagai upaya
wartawan "memerangi kejahatan", sehingga dinamakan "jurnalistik

jihad" (crusad/ng journalism]; dan peristiwa Skandal Dreyfus yang
terjadi pada Departemen Pertahanan Prancis, pada peralihan abad
ke-19. yang dilaporkan Emile Zola. Dan menyatakan, "di Indonesia
secara kecil-kecilan pernah pula terjadi ... dengan pengusutan
'Hospitality Commifee" pada Konferensi Asia Afrika di Bandung
sekitar tahun lima puluhan oleh harian Indonesia fiaya".'^

Namun, skematik uraiannya—dengan mengutip Mitchell

V.Charnley di buku Reporting—menyatakan investigatif sebagai
"laporan mendalam", dan sekadar "teknik pencarian berita", serta
menegaskan tentang batasan responsbilitas jurnalis untuk "objektif,
tidak memihak dan mengabdi kepada kepentingan umum". Beberapa
saran diajukan, yang menjadi pegangan yang harus dipedomani
wartawan investigatif, serta penekanan kembali kepada prinsip
dan etlka jurnalistik seperti "tidak memihak". Dan, menilai bahwa
investigative reporting mempersyaratkan "iklim lingkungan sudah
pula memberikan dukungan terhadap perkerjaan wartawan."
Dengan lain perkataan, jurnalisme investigatif masih menjadi sebuah
persoalan bila hendak diprakarsai di dalam sistem pers saat itu.

"Laporan investigasi di Indonesia belum menjadi suatu tradisi
yang melembaga di tubuh pers," nilai Wina Armada (1993)," pada
1990-an. Laporan Investigasi belum memiliki dampak luas dan

13 Dja'far Husin Assegaff, 1985, Jurnalistik Masa Kini: pengantar Ae praktek
kewartawanan, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet.kedua, him. 87-90.

14 Wina Armada. 1993, Menggugat Kebebasan Pers, Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, him.156-57, 143-44.
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menonjol. Pekerja pers Indonesia masih mengerjakan investigatif.
sebagai sebuah pendekatan, yang bersifat temporer, kadang-
kadang, "masih dapat dihitung dengan jari". Tanpa memberikan
rincian data dan sampel, Armada mengajukan beberapa sebab
yang menghambat kegiatan peliputan investigatif, yakni, pers
Indonesia masih menilai bahwa laporan investigatif adalah laporan
yang memakai "biaya tinggi". Proses liputannya menghabiskan
"waktu" yang amat panjang. Hasil akhir (oufput) yang "tidak pasti"
memberikan halangan juga kepada gairah wartawan Indonesia.
Ditambah lagi, "risiko besar" yang bisa timbul, akibat peliputannya.
Dan, persyaratan "modal kuat, keuletan dan kesabaran" yang harus

dimiliki wartawan investigatif Indonesia belum mendapat tempat
di kalangan pers saat itu.

la mengajukan peluang, pada awal dakade 1990-an itu. dari

kemungkinan pertumbuhan industri pers di Indonesia, dan
"masih banyaknya hal yang terselubung". Jumalisme investigatif
Indonesia, menurutnya, dapat memulai topik investigatif, secara
terurut, dari bidang "hiburan, sosial, ekonomi, kemudian baru ke

bidang politik." Alasannya, "pers Indonesia akan mulai dari yang
risikonya paling kecil serta yang biayanya pun paling murah.
Baru kemudian sedikit demi sedikit menuju bidang yang lebih
membutuhkan modal besar dengan risiko yang besar pula".

Semua itu tampaknya dikemukakan dalam kerangka peta
perbandingan yang ia bust, dari sumbu referensi pers Amerika.
Dunia pers Amerika, menurutnya, telah mengecam "cara dan isi
pemberitaan" investigasi yang melanggar "wilayah pribadi", dan
telah menyatakan bahwa "nilai manfaat" investigasi dianggap
"jauh lebih kecil dibanding nilai-nilai yang dirusaknya".
Fenomena investigative reporting telah memberi julukan kepada
wartawan AS sebagai para "politikus tanpa tanggung jawab",
karena ketidakjelasan pers dalam mempertanggungjawabkan kerja
investigatifnya. Pelbagai figur dan tokoh masyarakat "ditelanjangi"
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secara "sensasional dan insinuatif", seakan "bencana sosial", hahya

untuk sebuah "kesalahan kecil". Medium investigatif menjadi
pengantar "ketidakpuasan pihak yang bertikai dan berselisih",
dan memanfaatkan pers melalui "bocoran informasi" yang

sengaja dikirim. Pers ibarat "inspektur jenderal" tiran di dalam
"memeriksa dan menyebarkan informasi" yang dianggap layak dan
patut, dengan cara yang kerap "melanggar etika dan hukum". Dan,
tujuan pers hanyalah mengeksplorasi "keuntungan finansial atas
penderitaan orang lain".

Indonesia diharapkannya tidak seperti itu. Pers Indonesia
harus mencegah "persoalan-persoalan yang terjadi di Amerika".
Sementara itu, bagaimanakah tampilan pers Indonesia sendiri di
fase itu.

"Tingkah laku pers Indonesia sering menjadi objek kecaman,"
menurut Tjipta Lesmana*'. Kecaman itu dinyatakan oleh orang-
orang pers sendiri maupun orang-orang akademis dan pengamat.
Mochtar Lubis menuding pers Indonesia "telah membohongi
masyarakat karena telah menjadi alat atau juru bicara pemerintah".
Walaupun begitu, karikatur, pojok, bahkan kadangkala berita,
masih ada yang bersifat "melancaikan kritik dan sinisme kepada
pemerintah". Semangat yang dipakai adalah vivere pericoloso
(menyerempet-nyerempet bahaya), tidak langsung melaporkan
fakta yang terbuka, langsung, apa adanya, sering dipakai karena
"pertimbangan keselamatan." Pada akhir 1980-an, beberapa
karakteristik yang menandai kehidupan pers Indonesia, ialah:
"daya kritis yang minim, daya ingat yang nyaris tumpul, keringnya
inisiatif, tidak jalannyafungsi watchdog^'.

Arah jurnalisme pembangunan menjadi muatan skematik pe-
mikiran pers: sebagai "cara melaporkan kejadian dan permasalahan

15 Tjipta Lesmana, 1986, "Pers Indonesia dalam Teori dan Praktek", dalam
Persuratkabaran Indonesia dalam Era Informasi: perkembangan, permasalahan,
dan perspektifnya. Kumpulan tulisan menyambut 25 tahun HU Sinar Harapan,
Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, him. 366, 372, 375.
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yang lengkap dbcrtai dcngan latarbek}cang, relasi dan perpektif.

Jakob Octama'® menjelaskanhaJ Itu, untuk aniara lain menerangkan
bagaimana 'poUuk pcmboricaan" pers Indonesia ilu Lerkail dangan

"sikap dasar surat kabar bersangkulan". Menurulnya, "sikap dasar

suraT kabar sebagai suatu lembaga kemasyarakatan tidak peuah
akan dapat teilepas dari sikap*sikap dasar dan nilai-nilai dasai

maupun kerangka refetensi pokok masyarakat, tempat sural kabar

ibj berada dan mcnjalankan pekerjaanaya." Dengan pemikiran
ini, la menegaskan logisnya "perbedaan" aniaia pers "Pancasila"

Indonesia dengan Amerika, deogaa sesaroa pers ASEAN.-

Pcndapat ini menjadi adagium di berbagai lileratur perDaparon
mengeoai pers Indonesia, meugikutl konsep klasik Red S. Siebert

dkk dalamRjur IheoTies ofUio Press (Tbori Olorllanan, Libertarian,

Komums-Soviet, dan Tanggung Jawab Sosial). Pemikiran Siebert

OS menerangkan kualnya pengarub sistcm sosial politik yang

J6 Jakob Octanu, |uni 1067, 'Pers dan ftrubehen Sosisl', daUm [^KpekrffI^rt
/ndonusio, Pcny. rrana M. ftiftca 6 Y. Priyo Uionto, Jakarta; LPSES, him. 116
• 119.

17 Fred S. Siebert dkk., 1965, Smpai Tborf ftrs, Jakiria; PT Intcrraaaa, hJin. 1*7; •
dialibahaaakanolehPtitu LS. ItadK. dcuiR^urThcoriva ofThe Press kaiangan
F>ed S. Slebetl -Theodore Pcliason - Wlbur Schramm, Uftivemty of Itlinoie
Preis Urbana/Chl^iiaoyLendOQ. Stcbvil cs. tnenyebut beberapa faktor yang
mendasari kcbccadaan pers di seUap masyaiakaL la roenyebutkelarsentungan
pers pede "aauinsi" bapmasyaiekat mengODsep Ihwal 'moAusia', 'iruLsyarakal
dsnnegnni', "huhungen manusla denganncgura*. 'nisafal dasar, pensetahuan
dan kaberuran". Tlap iriiuyarakaL menrilikJnya. f^manrpoan membanruk
slalom koirlrot sosial, mangeCur huburrgan antarindlvldual dan anlarlembaga
sorta melindnnji kepantrngan dan harapan maayaiakaL la mcneuJip W.J,
Sheperd yang menyalakLn adanya porobanfukan dua siatem. Parlsma.
pcmbcnfukan sislera sacara "spontan dan otomaL' dar] keaadaran masyarakai
akan hak aaeainya; sarta sanksi sosial darl Icgallios insUlusi, Kcdua. iaiah
sistem konlrol ausial yang kccbcnluk "pamannlahan daism arti luea't
pcmvrinlah meniadi (ambaga pairgonlrol kagiatan kemasyarakatan di segala
dimans) aosietirya Pars, separu heniiak komonlkasi maasa lain. U:rT:)ri;ams)r
oleh msiyamkai. Maka ilu, Uop kcgiatan konlrol sosiat pers tergentung psda
kcbijakart daasc kemasyarakatart yang mpinbetiiukftya. Dua t«r( Urakhir
matopakan pengembangan dan modiflkaal dari dua yeng ptrfama. Teoct
Kom»jnis Sovi«i )ieng»inbflng8n darf Taori Olotilanan, dan Teori TSryypjng
Jflwah Sosial inodjAJasi clarl Touti Libciunan. -ftp; karene oriing SoN'iel
mtngliesilkan aasuefu yang berbeda derigan ntnriiarianisnie yang Icbih luo
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meQiadi pijakan lata nilai kegiatan pors kctibi diduduLin sebogai
salah sa(u organ b^masyarakaian. Fers momang mcnjadi instrurDen

"peogawasan sosial" antaiocang dan lambaga di masyarakat. Akan

(atapi, pakcrlaan pcrs "diatur'' oleh sistem sosial poUtik dimana
sebuah bangsa hendak mengawasi sikap dan pcrilaku sampai

pikiran dati liap orang dan bcrbagai kelembagaan sosial yang ada..
T^ta keria sistem pars akhirnya terkait oleli "sejarah

perkembangan media" di dalam masyarakatnya scndiri. Sclain
itu, didasari oleb pelbagai gagasao mcngcnai '*institusi media'*
yang hendak dikenakan kcpada pcrs kelika menjadi mediasi
(penghubung) "masyarakac dengan peristiwa dunia", penghubung
'penguasa dengan masyaiakal", scrta kcperluan media
mengombangkan "sistem sosial masyarakai industri/lnformasi''.

Dengan demikiao, konsepLuaJisasi pcrs mcnjadi leruiut kepada
faktor-faktor "konvensi (kebiasaan), asumsh ideologi, pecaluran.

hukum, dan konstirtisl", yang dipctakan oleh sistem sosial poUtlk
masyarakatnya'®.

dstlnys. dsn lesustu yang p«nling unluk dunii), serta Mren^ l^ri
Jfiwflb S^ial merupaken jalan yang ditofflpuli ptrs kaini pikir
peril!... ecnpat teari. dengan malibat perbedaun kuboug^n snCsrkMmpainya,*
(uJls SleberL Kaempsc taori ini cnemang khic di su( Fmng Dmgin (AS vs
US) niasih mengua^ percacuran policik inUmaaional. Duki Sloberl. ̂ ur
Tiieon#3 ofTT^sPms, mcndapai ponghergean Research Award paJa 1956 difl
Kappa Ihu Alpha, kelumpok masysrakal jurralisnk. di AS Pamikuan SicLtvrl
cs. ̂ rlu diUgaskAO untnk menjalaskan bagairruma pengaruh p«n)jkiran pars,
saat Orde Dent mere^enlasi lumaUama inveaCJgasi: pcrs menjadi luciipul
imtuk maUtubtn bagialsn p«nyelidckli.an. kliususnye, untuk hjdang-bidang
yangbcnlfal poUtis.'

18 Danis McQuaill, 1909,7coif ^f0S50. fuocu peiygantar, edisi kadua.
Jakarta: I^neibit Briangga. hJnt.lOQ. 1927, Dvoii McQoai], pengamat
komuBlkasi toassa dengan pendakacan 'media", masih mangulip peoilkSran
Siabart. hlcQuail mvnvrak^ btLhwa sefaj^ih perkambengsn roadia di liap
masyaiakat ntemole benluk hubungao enUre media dengan masyacakaL
Sabagaiinantuai, madiabarkambangdlbcrumaanpeckembarigan maaayaiakal
mangeiur (convanUon) bccbagai kegiatan InilKusI snsia) lainnya. Hal itu bisa
dilihat dan bagaimana isi media, di liap masyuakai, memunculkan aaiian
kapenUngan dan kebufuhan masyaiakalnya. *Mi>dia rncndapat tekanan dari
kekiutan sosiaT*pnlink satempai dan luntutan untuk mvminu))! harepan
khalayaknya. Media mancermlnkan. menyajik^n. dan kadang bcrperan akUt
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Depth Lebih Dikenal

Berdasarkan asumsi teoritis itu pula, diskusi pelaporan pers
Indonesia, pada fase Orba, tampaknya, menutupi diskusi mengenai
jurnalisme investigatif. Unsur crusading, yang kerap diterjemahkan
dengan "visi jihad", di dalam tubuh pars tidak begitu diminati—
tidak seperti fase pers Indonesia sebelumnya, fase Indonesia Raya
dalam memasang sikap jurnalistik, misalnya.

Pelaporan investigasi yang dilakukan pers Indonesia, pada
fase Orba, memiliki dimensi dampak yang berbeda. Dalam hal
kematian wartawan, misalnya. tercatat juga. "Di Indonesia,
kasus yang sama menimpa jurnalis Bernas tahun 1996, Riad
Muhammad Syafruddin", menurut Kompas (14/3/2003). "la disiksa
dan dibunuh saat menyelidiki kasus korupsi Bupati BantuI, Sri
Roso Sudarmo yang masih kerabat Presiden Soeharto." Namun, di
dalam pelaksanaan kerja peliputannya, investigasi bisa dikatakan
belum dilakukan secara intens. Pada masa Orde Barn, misalnya,
dimensi sosial politik Indonesia telah menskema kebebasan pers
berada di dalam tatanan sistem pers yang diatur oleh pemerintah,
melalui Departemen Penerangan. Hal itu mengakibatkan kinerja
investigasi pers belum dilaksanakan dengan semestinya

Istilah Depth Reporting kemudian menjadi lebih dikenali
oleh masyarakat pers. Kekuasaan melegalkan pemakaian istilah
pelaporan mendalam ini dikarenakan konotasi yang tersirat
dari kemendalaman liputan—yang tidak mengorientasikan pars

untuk memenuhi kepentingan nasional dari para aktor dan dan institusi lain
yang lebih kuat".
Pola hubungan media dengan masyarakat berdasar "institusi mediasi" tercipta
dari dasar pikiran tentang fungsi media sebagai penyalur "arus informasi yang
berkesinambungan". Media menjadi penyalur informasi masyarakat dengan
berbagai peristiwa dunia, serta hubungan informasi masyarakat dengan
penguasa. Selain itu, media sebagai sarana menginformasikan perkembangan
kemajuan masyarakat-industri-modernyang merefleksikan fungsi edukasi atau
guide's (pembimbing) dari pemberitaan jurnalistik. Dari pemikiran McQuail.
yang telah lebih jauh mengembangkan konsep sistem pers, pun didapat
penegasan tentang ketidak-berkembangan jurnalisme investigatif dikerjakan
pers "Orba" Indonesia.
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raenjadi kegialan membongkar alb, kesalahan, atau kelemah.io,
dari pemerintah yang mcngingiakan "stabiliias swtus quo". Arah
kemendalDniaji reportase LnvciUgatif-dGpth dialitkan kepada
pencaiian kelengkapan data dan keteraDgan yang memberlkaQ
keluasan petspoklif khaJayak kelika mcngenali pclbagal kasus,
skandal, ataukejahatan(khusuany a, politik). BukanditujukanuDtuk
langsung memformat peayidlkan, dari berbagal kcmendalaman
pelaporannya, kepada semacarn kesimpulan hipolcsis yang
menyatakan "siapa yang terlihat dan bcrtanggung jawab, dengan
rentetea bukli-bukti faktaaya".

Hal ini menjcbiskan proses perkcmbaagan yang raulai
berubah, di dalam sistero pclaporan bcrita pets, kctika mendckaU
penghujuag 1990-30. Kclika pemerinlahan Orde Baiu mulai
ketcteran meoghadapl goplak mnlutan kebebasan pers, pclbagai
media mulai meourunkan peroberitaan yang mengarah kepada
pemuataa mated invesrtgatif yang iodependen, berani menolak
restriksi para pejabat dari instansi semacarn Depariemen
F^nerangan, dao menyatakaa sikap lidakbogitu takul lagi terhadap
llndakan represif seperli pcmbrede)an.

Politik Ekonomi Reformasi

"Kalau para investigator korupsi dapal kita ibaiatkan sebagai
montir," menurut George Junus Aditjondro,'* "yang barus mencari
sumber kerusakac^ pado mesia mobll, maka ada baiknya para
moaiir Itu juga mengenal seluk'beluk raobil itu scndiri." Maka

19 GeoratJuTusAditjoniifo (2002),'MerobedshKcmbarSiamPcnguewPolIU kdflii
EtonomI dl IndonesU: Metodologi Inveslipsi Kompi Sisiemik buat Akuvis
dan Wartawjcf.Tnabfllsrt yang merupakan ■Panjcmpiiiruun dan updeOns difl
makaUb psodoan untuk T^alciing tuvwUgasi Korvipsl yang diorgamsir oleh
Powt Siudi Hulfum k Ksbijakan Indonesia (PSHK). Ina^nenan Corruption
Watch OCtV) k Masyacakat Tiansparansi tndon«ii tMTl) dl lakacta. 3-11 lull
20O1". Adlljondro, saat lulisanmi dibuatmcrupokan DosenSoijoIoy Korupsi,
Univarsilas NawcesUo, Australia.
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Itu, ia meminta para invftsligator korupsi beadaknya nicmahamj
"korupsi sebagai gefala sosial, landasan hukum lindak'pidana
korupsi, serU paham tenlang pemerinUhan yang berslh (c/ean
government) yang dapat mcminimallsli korupsi.

Pcnguasa polifik lidak merupakan 'kembarsJam' dari penguasa
ekonoroi. Ada empat perangkat kcbijaksajaaan, yang didukung
dasar^asar yuridis, yang maodasarinya;
fa) pembatasan suinbangan uoluk parlai-parlai poliHk:
(b) pencegahan 'pembelian suara' [votebuying) daiam pemiliban

umujnyang diikutj oleh partai-paitai poHlik ilu;

(c) transparansl kokayaao semua pajabal publik (eksekutif,
legislalif, maupun yudikatif):

(d) pelepasao semua jabatan yang berkaitaQ daogan dunia
usaba, dibarengi dengan pembekuan saharo'saham yang
dimiliki olehscmua pejabal publik.

Bcrangkat daii sana, Aditjondro iDcngurai permasalakan ko»
nipsi di Indonesia. Pela petkonipsian digambarkanoya berdasar
data*data risel, la meoemukan misabiya:

"Dalam tnelacak properti keluarga Soebarlo di London, Inggris,
tampak pcrgf^cran pola pencatatan perailikan brrbagi^i properti itu
selama iigs dasawsrs<^ lerakhir. Dalam dasawarsa lD?0-an, inasih
bisa ditemukan nimah-rumab Probosutedjo dan Sigit Harjofudanlo
atas nama mereka snndirj. Dalam dasawarsa 198()-aa, rumah Hsye
Harjojudanto (islcrl Sigit) didattarkan atas nama pcngac<^ra mareka.

Kemudian, dalam dasawarsa 1990. lapangan golf dl <lekat
lapangon pacnanhida AscotT, (dentltas pembelinya, Tommy Siiliartu,
lartindung di balik nama dua ocang pimpinan kelompok Tltnor
kepercayaannya, sena empat lapis pemsahaan. Lapis peitama adalah
di V'Power di Kapulauan Baham;i d«in Avanl Dololo Inter Ltd di Hong
Kong Lapis kedua adabh Onslow Develupcnenls Ltd di Gibraltar,
yang sahamnya <lirriJiki oleh kedua pero^ahaan lersebut. Lapis ketiga
adabh tazian Lid <t) London, yang sahamnya scloruliiiy^ dicniliki
obh Onslow Dev'clopmonf.'. Lid Akhlrnya, bpis kcempat adalah
MilI Ride GoIf Qub ynn§ snhamnya 100% milik Lazian Ltd. Di profil
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perusahaan pengelola lapangan golf itu sendiri, Mill Ride Golf Club,
sama sekali tidak tampak identitas Tommy atau orang Indonesia lain,
seolah-olah itu 'murni' satu perusahaan milik orang-orang Inggris
yang banyak duit dan senang main golf. "

Berbagai data itu, ditemukannya melalui teknik-teknik inves-
tigosikorupsi yang dikerjakannya secara intens. Yang tidak "sekadar
mencari siapa menyogok siapa, pada hari apa, di mana, dan berapa
jumlah dolar atau rupiah yang terlibat." Secara ringkas, Aditjondro
menyebutkan beberapa langkah:

(a) menggali selengkap mungkin silsiiah keluarga para pemangku
jabatan publik, serta sahabat-sahabat lama semenjak masa
muda mereka;

(b) menggali sebanyak mungkin nama perusahaan dan yayasan
yang berkaitan dengan pejabat-pejabat publik melalui iklan
duka/sukacita yang dipasang di berbagai media cetak;

(c) memanfaatkan buku telepon dari berbagai kota di dalam dan
di luar negeri untuk mengidentifikasi jaringan perusahaan
dan konglomerat yang sedang diteliti;

(d) mengidentifikasi para 'broker', 'proxy' dan 'kasir' yang
digunakan oleh para kapitalis birokrat itu untuk meng-
akumulasi kapital serta mengelola bisnis mereka, sambil
melindungi para kapitalis birokrat dari sorotan publik dan
hukum;

(e) mengusahakan dan mempelajari akte notaris dan tambahan
berita negara«(TBN] dari berbagai yayasan dan perusahaan
yang diasosiasikan dengan sang pejabat, untuk dapat meme-
takan cabang-cabang gurita atau oligarkinya;

(f) 'menyuntikkan' nama-nama anggota keluarga besar para
kapitalis birokrat serta nama para 'broker', 'proxy' dan 'kasir'
mereka, berikut nama perusahaan, yayasan serta lembaga-
lembaga penelitian dan think tanks yang berkaitan dengan
mereka, ke data base perusahaan-perusahaan konsultan
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bisnis, seperti PT Capricorn Indonesia Consult, Inc, FT
Sentra Data Indonesia (d/h Pusat Data Business Indonesia,
PDBi), serta PT Dataindo Inti Swakarsa, baik yang berupa
direktori-direktori bisnis, maupun CD-ROM serta data base
elektronik lainnya:

(g) dengan menggunakan hasil (a) s/d (f) sebagai base line,
mcmperluas penveiidikan ke mancanegara terhadap aset
para pemangku jabatan publik berikut keluarga dan sahabat
mereka;

(h) memanfaatkan whistleblowers dengan berbagai jalan
guna memberikan informasi pelengkap atau koreksi mereka.
I Whistleblower: Orang yang mau membocorkan informasi.
Biasanya berasal dari konflik manajemen antara lain: serikat
perkerja, aparat pengawasan pemerintah (BPK, BPKP, Itjen,
Itwil, SPI], kontraktor/supplier yang kalah dalam tender,
lawan politik, dll ]

Dunia jurnalisme, tentu saja, tidak akan menolak langkah-
langkah yang ditemukan George Junus Aditjondro. Akan tetapi,
spesifikasi jurnalisme memiliki acuan nilai, moral, tujuan dan
kegiatan tertentu. Adakah yang dikerjakannya ini terkait dengan
reportase investigatif?

Contoh: Majalah dan Koran

Setelah sekian tahun terformat ke dalam sistem pers Orde Bam yang
melarang pelbagai temuan berita politik yang menyimpang dari
kebijakan otoritarian elit politik, peliputan investigasi tampaknya
mulai banyak dipakai wartawan, secara serius, pada dekade 1990-
an. Ease ini merupakan saat-saat akhir era Orde Baru mulai runtuh,
dan melonggarkan keketatan tiraninya terhadap keterbukaan dan
kebebasan—dilatarbelakangi era informasi dan globalisasi yang
meminta Orba untuk mengendurkan cengkramannya pada piranti
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pers scbagai alal komunikasi poUtlk.
Dan ketika kemerdekaan pers dlralh kcmbDli, sejak 1998,

pelaporan invesligatif banyak membcritakan kasus*kasu5 korupsl
dari re:uin yang berkuasa. 'Bcrbagal skandal muncul salu per
satu di koran dan majalah", menurut Tbriq Hadad.'® Media massa
memaparkan jaringan korupsi yang amat luas yang melipuli
"birokral, kalangan swasia, kalangan penegak hukum, jaksa, dan
hampirsemnaapaiaTnegcri". SerauaitumerupakanbaSilinvesLigasi
pers ketika "melacak, mencaiat, dan menyebarluaskannya kcpada
inasyarakai". Invesligasi Tempo sendin dimaksudkan sebagai
"alat mencaii kebenaraa kclika tetjadi kekacauan informasi dL
masyarakat", menurut Toriq^'

•Dekade 1990-an mcrupakan fase beberapa media nmlai sccara
ekspUsit memakai islifah "investigasi" pada bcberapa lipularmya.
PenerbitaD kenibali Majalah Tempo, 6 Oktobet 1998, seusai
dibredel, membuat sebuah rubrik dengan nama "Invesligasi".
Tbmpo mernbuka lembaran bam pencrbilannya (6-12 Oklober
1998. "Pemerkosaan; Ccrita dan Fbkta") dengan lapotan invcstigasi
mengenai pemerkosaan kelurunaD Cina pada saat Uuru-hara Mei
1998. Kehadiran "investigasi" majalah Tempo cufcup panjang di
pcu pers Indonesia, "Terus lerang, hanya Tempo yang saya anggap
punya kemampuan melakukan invcstigasi, dan menggarapnya
sccara apik pula," menurut Boodan Winarno.

LewaiiuduP'MahkamahKeadilanDiBaliklbbirKijlusi",Tempo^
(Investigasi NO. 0?/XXIX/t7 - 23 April 2000) membual pelaporan
Invcsligaiif mengcnai berbagai kasus pclanggaran yang lerjadi di
dalam lembega peradilan Mahkamah Agung (MA), Liputan ini
lerkait dengan wacana publik Indonesia, pada awal tahun 2000,
yang lerlibat dengan diskirsi mangenai kinerja kelembagaan MA,
yang. diperianyakao dengan berbagai kasws korupsi, kolusi, dan

20 Toriq Haded, »p.csl.
^l Toriq Hadad, InvctUsosI- ftngofoffion Timpo, Mak-ilah, diskusi dl Lambaga

Ptn DB Soetoino fLPDS), Jakena. 10 Fcbuari 1999.

325 I )UtlNALlSME J^JVESTICASI



ncpotisme di liap amaran hukiunnya, serta parlunya pergantian
susunan pejabat hakim agung di jajaran lama yang dinilai
"bermasalah". Masyarakat memiQla lambaga pcradilan lerdogg;
llai menjadi transparan. Laporai) investigasi Tempo mcmperllhat
berbagaj praktek KKNyangdilakukan jajaran aparalMAdah yang
terlinggi sampai ke tlngkataa yang tereodah.

Dimaosi inve&ligasi yang dikerfakan, di antaianya, mcnam-
pilkan wawancara langsung dengan Kepala Subdirektorat Kasasi
Wiwiek HendaAvali—yang sudab 21 lahun bakeija di MA dan
diduga "dikorbankan" untuk meDUJUpl sagala likadiku parmainan
di lingkaran atas Mahkamab Agung—daJam sebuah wawancara
khusus. didampingi seorang pengacara. Bebetapa kasus dilaporkan
jelujuian peiroasaJaliannya, bcscrta kisah-kisah koliisinya yaog
cukup tajom: "DaJam berbagai modus, kegiatan itu berlangsung
daii tempat pendaflaran perkaia hingga niang lampat dewa-dewa
kcadilan memutus perkara, "dari Upangan Parlor sampai Meja
pajabat tinggiaya; Pola itu berkembang daiam suatu bubuogan
yang tapi, amat lerlutup, dan dirajut dalam jalur panjaog hiagga
fauh ke luai pekarangan MA".

Invesiigasi ini juga melibatkan upaya pencarian warlawan
yang bergerak sccara undercover, melakukan penyamaran. Hdak
hanya menurunkan reporlase yang langsung mengobscrvasi objek
berita. Liputan mcniaring data dan keterangan, untuk disimpalkan
menjadi fakta, melalui pelbagai leknik peaggDiian invesligatifyang
mendalam. Hal ilu bisa dilihal daii satu bagian pelaporsn berita
ini:

Dari Lapangan Parkir Sampai Meja yang Mulia

Praktek j»al«belj perkara di Malikamah Agung mcrarrbab dari hulu
hinjjga hilir, dari staf rendahan «ampaj ke petingginya
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GEDUNGilu putih, megah.dan menjulaDg. UimbaiigMahkacrah
Agung (MAI botbcntuk oval keemasan hikub lefpancang dl muka.
Clira kawibowaaa daa keadllan memang memancar kuat seperti yai^
{liinglnkflD ajsiteknya. Tbpi. bagaljiiana dengan para penghuninya?
AsJagfirullah. Cobalah melangkah masuk, maka bau jual«bcli perkara
langiung mvruap darl setiap sijdii(ny<i.

calo petkara bcrsellweran di mana>mana. Dari para
pengdcara yang Ucin berdasi dan mcrcbakkan harum parfum sampai
kumpulon orang-orang yang mengenakan aeragam dan emblim MA.
Tbk petlu repoUrwpol menemukannya. Mcreka menglnlal, bahkan
sejak di iapang^n parkir. Bebeiapa Ui antaranyo lak segao mcngettik
fcaca jendela tnobil penganjung. Ruang lobi di bnlai dasar dan kantin
MA adalah dua lempat di mana inrreka gencar rnfcnJajnkaD jasa.
Tdwarannya di sepucarkesunggopaumengatur pcckara mclaUii maje)Is
hakim yang diwakllinya, Tbntu saja dengjn scjnmlah Unf. Dcsaraiya
bervariasi. dari Rp 50 jota sampai miiiaran mpiah Tergantuaft pada
seberapa besar ni)al perkara yang bngah discngketakan.

Kebanyakan para makelar iln bahkan lok umbil pusuig soal
dutail kasus. Vang mureka pcrlukan cum» nonior perkara yang sudab
terdaflar di MA dan kepasUan sebsrapa tebal kanwngcaion kiiennya,
Cnma duahalyangjadifokuspcrhaliaDmereka: upctisampaj dl tangan
YangMulia Bapak Hakim dan perkara .si^gcra diputus sR^uai dengan
pesanan. Selain, lenlu saja, roangantongi amplop ba^nnya sendlrf.-
"Enggak penting bagaimaM kasusnya," kat^ seorang katyawan MA
yang peraab "berdwifnngsi" scbagai ta)o perkara, mengaku

Saai itu iabun l99fi. la dikonlak kennlannya, seorang pengacara
yang berkanlor di Jakaha Ulara, unluk niembantu memuluskan
perkara kiiennya yaog baru saja dikalahkan di Pengadllen Tinggi
Medan.Rupanya, pcngacara itutahu kalau sangcalopunya bubungan
dekat dengan scorang hakim agung dl Tim C yang akan meraeriksa
perkaianya-Apala^, saal llu sanghakimsedang di ambangpenaiun—
ma&a borgiat meodnlang snap. Dia diminla melakukao tiansaksi.
Lalu, pada suatu hart, membawa segepok uang dibungkus kaniong
plaslik hiUm. sang calo mcngbadap laogsung ke ruang kerja sang
hakun dan menyampaikao tujuan di baliknya. Tbk perlu wakiu lama
unluk meyakjnkan hakim ilu. Hasilnya audah bisa diduga. Perkara
lln dipulus kibi, cuma dabm tempo llga bulan. Dunyl vonia klop
scsuai dengan peaanan.

Dari sekian calo perkara, ada salu nama yang amal kondang dan
diyakini pnllng berpengaruh dabm urusan lego-mebgo pulusan ilu.
Dla adalah Wawan Sarwata. MelaJui langannya. menurul sejumbh
sumber Tempo dan rcsponden penelitbn Indonesian Corrupllon
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Watcli (IW), peeksra dijamin bisa dlalur cfari puncaknya langsuoft
Ketua MA Sanvaia, yang tak lain adalah ayahnya sendm, Dalam
j)e)\gadtiann>- ki' Komisi Ombinl«man akhir Maret )aUi, s«orang
penjjacara asat Siuabaya, Ernanto Soedamo, )ugo inelaporkan
kadigdayaan W^wan dalam nicngaiur pcrkara.. Wawan la luding
becdiia <li Ualik prngHtiiran ligs pprk/tra k^<a$jnya y^ng kesemiianya
duangsm Mng^iuig Sartvaca. Kepado ICW, seorang mantan hakim
agniig bahkan menyatakan, "Bagalniana MA ma\i mflmpprtiaiki dici
kalsi) anaknya Kflna XtA «ekacang lierkeUscen!'

Cuma, kata calo yang man)adi smnber TSmprt Itn, tak mudah
meoemuiVVawandJGedungMA. Inh.nnpirtidakpcrnahlangjungicrfim
ke tapargan. Operasinya di>alankan melaJui janngaBnya, sejumlah
orsmg dalnm MA yang bekerja imtuknya. Salah aalunya seorang juni
k£Uk dl &«biieh majelie hakim, deagao goloDgaii 11. Cotah bagaimana
assl-mnasal kedekalanoya dengan Wawac. Yang jelaa, perannya
sudah jadi laha^a nmnm. Pcnampjlannya pun, dibaadlngkan dengan
kajyawan lain, amatmancolok. la saornngprla bcrusia 40«an, pfTlenlc,
dan waagi. Sengamnya teibuat dori bahan sutra. la bersepafu Bally
dan bcrgclang amas sabesar tclnnjuk orarg dewasa. Pembawaaonya
selalu pennb cuiiga dan cuma bicara seperlimya.

Melengkapi lapoiannya dipapaikan puJa bagaimana sebuab
kasus pelanggaran leriadi.

Bandar Perkara di Pintu Beranda
Due pria br:rcakap<akep s«lama sekltarlS menit dl lobi Mahkamah
Agung. selepas ahalai Jum'at. dua pckan sllam, Yang leblh lua adalah
seorang lelaki boya berperawakan langalng, manganakan aaielan Jas
waraa biru gelap. Lawac bicaranya bcrusia 40-an, bcrssfarl bini tua,
tinggilangsing,rambutpom, kulitkchilainan, (ulangplplagakcekung,
bkara dalam dialek Makassar yang kenbil Jabaian mnrcLn bi^rbrda
namun emblim yang tersemat di krah baju. mcnglkal kftdnanya
dalam salt) korp: Mahkamah Agung. Pria berjas adalah Ketua MA,
Sarwala.iLawan bicaranya b<iT«eragam sebag^imana pegswat fvlA
eselon III dan IV.

Kammi, di bRranda-Mahkainah Agung, semua bisa berbalik
dalam hltungan meoil. Thmpo. yang menyakslkan pcrcakapan kedua
nrstngitii, ma.ii)\duditk dl berandaMA tatkala peristiwa ini—diabmi
seorang somber yang kamoetian menuturkannya kepada Tempo—
beflangsung. Begini penuturanuya;
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'^ini berke^lan sesaat sulclah prla bers^oti itu bercskep-
Cdkap deng^D Sarwata, Kamaoya, AiniruddiD SH. panliam dl MA.
la menyodorkan Karlu Arggols MA, yang dlJengkapl foto diri ukman
2x3 era. Kepada Aimriddin, says mteiigatakan, sedang mencaii
jnlan unluk kasasl aias petkara taoab paman snya di Bogor, scluas
22.000 ni'. Kami audah k«f)dh d; PN daii PT, dao paman soya in^in
n^tfmsnangkan parkara itu di kosasi.

Arairuddin manukas bahwa Itu seal mudah selama paman saya
piinya uang. Dla mengajak saya fcs ssbuah wgclal dakal salab saiu
pintumasukMAuntukbIwra di sana. Alasannya,beranda MA9edang
ramai diaorot media massa. Kcosokan hannya, karai bertemic lagl di
Cengkaoing. la datang bersaraa seoraag wanJla yeng dipofkenalkan
scb.igai sekretarisnya, Uene Sulisliani SH. lUnscorangpria bernanra
UnJ SH, staf panitera, Monaka mcnyanggupi peikara pdman saya
ssls94) dalam tlga hulan asalkan kami msnyispkan uang kontan Rp
400 juia.

Memirut Amiroddin, Rp 300 juta akon dlCeruskan ke Sarvk'ala
dan tim majcUs hakim, Rp 100 juta, dlbagi-bagi'aWara mereka.
Aimruddia raenuturkdn, di MA, liin mereka dikensl sebagal
invesUgator, yang bnnugas menjaiing perkHia becnilal besar di "pintu
depan". la mengatakan ada beberapa liiH Investigator lain—yang ak-a
menyodorkan harga leblh raabaJ dari mereka, misalnya Rp 600 juta.

AmlruddiQ lalu member! ssya dus noraor telpon berkepsl>i
lima. Ini aneh. meDglngat telpon MA berkepala liga. Ketika saya
mengontaknya bebnrapa hari kemudiatx, ia mengatakan. unfuk
semnnlara kami harus berhati-hati dulu, karcna wanawan sedang
"mengepung MA'. Sejak Itu, satu nomor koniLk tak bisa dihubun^
gpHnngksn nomot lalonya yang masih berJering dljawab olrfi
seseorang lain, yang mengaku tak uiengendl Amiruddin. Karena
curlga, nomor ini pula yang kemodian saya leriskan ke Tempo."

Kelika Tempo mengontak ncsraor itu sebuah suara menjawab:
'Amiruddin lidak dl slni lagi, la ada di kanior pusat dl Jakaita Pusat.'
Yang discbul kantor pusat itu tefnysta adalah sebuah ruko suiHm. Di
ptnru masuk lerparapang tuUsan: "Presidium Pusat Lembaga Mls.«l
Reclasseermg Republik Indonesia (LMRl) Bisa Mergurus Bcrbagai
F^kara f^ngadilan, Baik Dalam Negexi Maupia Luar Nogcri".

Enam orang duduk-duduk di ruangen itu, yang nyans tanpa
perabolan—haoya ada serumpuk beckas perksra dl sudut yang muJaJ
dimakan ngcngat Mereka mengaku mengenal Amiruddin tapi orang
Ini sudah diWockdistLMRI karena icrlalu sering menipu. Merely lalu
member!kan alamat baiu Amiruddin di kavvasen Pajuinpongan, yang
setelah dilacak lernyaU sebuah al.imat palsu.
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Jarli, ke mana ujung ce*ntera yang Icrfadi di beranda dcpan MA
l»i? Mjsteri percaioan yang berawal di gedung peradlian itu kiao
berkabul karrna peneUiauran limpo selama dua pBk<in di MA. tJdak
berhasll irnmemukan saiu p\in orang dengan nama dan sosok senipa
denfian Amimidin riarl seUtar 1.117 pegawai MA. Bahkan setelah
Sekjen MA. Pranowo, ikui mcmbantu mencari, sosok nalstcrtus tak
bbrhasll ditemukan.

Karcna ihi Pranowo meragukan, permalnHn larsebui mclibatkao
orang dalam MA la joga meoyangslkan kebadiran cab perkoia dl
kantornya: "Huigg^i kJnj saya belum yafcm mereka baiul ada dan
lakbisa mcmbuktikannya kcndaij ada sejumlah Indikasi." Namun,
«orang anak buab Pranowo membislkian bahwa scbclulnya Pak
Praaowo laliu, ada orang-orang MA ikul berraaln. Tapi lab.igal bos, la
cendenjng mclindungi don mcnutupi perbuaun mereka.

Beronda MA sudah sepi kcUka Tempo datang lagi ke kantor llu
untitk mengkonfirmasikan kepada Sam-aU perihaJ percakapannya
-tcrtkul hubungannya; kalau ada-nJengaD AmuuddlJi—sebelum
laporan Inl diuilis. Namun yang Jeitodi, pada Rabu, pekaa lalu itu
Iggi-lagi scbuahironi: Ketua MAyangterlibal berbicara akrab dengan
seorang yang nnmgkJn adalab penJpu berseragam dan beremblim
MA, malah herlari menghindari koolinnasi aaag reporter dl halaman
kantomya sendiri. <

Oariconlohpelipulaninvestigalif macaminl,jurnalismcinvBstigalif
membcrikan indikasi Icrbukanya peluanguntuk mienjadikan media
sebagai pengonirol kcrja lembaga kcbijakaa publik.

Dalam contoh pemberUaan surai kabar harian, liputan Invea*
llgalif blsa dlbaca dari sebuah berlta yang ditampilkan Kompas,
dalam dua kali pemberitaan bersambung, benkul ini. Tbpik inves-
ligasinya pnengenaimoncypo/it/csyang terjadi di dalam pemilibaQ
kepala dacrah. Area permasalaban melibatkaa jual-beii suaia
yang dilakukan pata anggoia parlemen di dacrah DPRD11. Melalui
berbagai lempat pemilihan, kasus deml kasus diungkap dalam
poloagan berlla harian yang tidak bisa berpanjang-panjang dengan
berbagai analisis.

Derikuc ini adalab berbagai baglan berlta investlgallf yang
dlkerjakan Kompas.
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Xompos, Selosa, 14 Maret 2000

Polilik Uang Pemilihan Kepala Daerali (1)
Anggola Dewan, Kiri-Kanan Oke

SEORANGpna lerburu'bimi mcmasuki inobll sedan yang terparklr.
Tdngannya menenieng tas hjtam Tfetapl larena terbunj*bunj, tasnya
mwmhentui ujung pinlu mobll. Bnjak... las hilam irrbuka ddn islnya
t«rbiirai: Rp 1,5 nuhat! DBrgcpok-gepok pecaban lima pyluL nbuan
yang lumpah ke jalan liu sengHja dibawa dsrl Jakarta nlcb aagso^a
Tim Siikses salah seorang kandidal guhcrnur uniuk menyoap tiga
anegota DPRD I Lnar bia^a, saiu suara aiip^ta Dewan berliarga Rp
500 juLk' K?)adjan inl diungk-pkan seoi-ng panelis dalam siibi.ah
seminar Icnlang otonomJ daer^h, 5 Fbbruarl. lalu di Wisma AnUr.i
BoUb percaya, boleh UUak. Yang Jul^s. Depnll Menteri Negaw
Olonomi Dacrab Afan Gafar mengxingkapkan. unluk mKiitadi bupail
alau walikotasaja scdikitnya harus lecstdia fulus Rp l miliar

Benarkah ada mociKy politics JpoUlik uang) dalanx setiap
pemilihan guhcmui alau bupati?

Ksta A/an, 'Money poliiics itu seperti (maaQ kentul, terasa tciapi
tidak kelihalan," Kctua DPR Akbar Ibndiung puu mencium adanya
{ual-beli suara dalara setiap penuDhan gubemur/bupatl i£u.

Berkah re/ormasl yang menelorkan Undang-Undang (UU)
No 22/1999 icntong Pemerintahan Daerah. lernyata membawa
■malapelaka", Isu poUiik uang rnengguncang fiiabdiias politik daerah
akibat rangkalan demo inenuntut pemilihan ulang atau pembatalan
calon terpilih. UU iai mcmang mcmberi kelolua&aan begi DPRD
memilili calon gubernur/bupali sccaro pak«i bcrsama wakilnye.

ftida aitian Orda Baru, pemilihan gulanuwbupati nya^ tanpa
riakkaxecia sigubemur/bupatilerpilihaudah"terpilih"Jaub-jauh han
scbelum pemilihan berlangsuog, Sisteni drop'drop-an ala Soebarlo
ininyarls lanpaisu|uabbelisuam, sebabkandidal Idinnya—kalaupun
ada—hanyalahsebaiasbunga-bunga agarkelihatandemokrat is. Diera
refromasiini, dactahbebas mcneraukan gubernuWbupali pillhannya.
Sayangnye, kebebasan Inl diimplemeWasikan eecara kebablasan.

Lapotan kcmudJan meiincikan berbagai kegiatnn money
politics di dalara "pcmiUban gubernur/bupati di sejumJab daerah"*
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Laporan disajikan "secara kasus per kasus, dalam dua tulisan"
selama dua hari. Berikut ini satu cuplikannya:

Kasus Lampung Selatan: "Ngutang" Hotel
POLITIK uang dalam pemilihan kepala daerah sebetulnya memang
bukan sekadar isapan jempol. Di Lampung, praktik itu terjadi pada
proses pencalonan hingga pemilihan bupati Lampung Selatan, 31
Janiiari dan 2 Maret lain. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan itu
terjadi juga pada pemilihan walikota Bandar Lampung yang bakal
digelar medic Maret ini. Benarkah pemilihan bupati Lampung Selatan
sarat politik uang? Simak saja kronologis kejadiannya.

Medic Januari 2000, sesuai usulan dari fraksi yang ada, DPRD
Lampung Selatan menetapkan empat paket calon bupati/wakil bupati
periode 2000-2005. Mereka adalah duet Alzier Dianis Thabranie
dan S. Hadi Pratiknyo, Zulkifli Anwar, dan Muchtar Husin, Indra
Bangsawan dan Ruksi Pribadi. serta paket Dasuki Kholil dan Munatsir
Aimn. Duet pertama dan kedua dari golongan pengusaha, sedangkan
duet ketiga dan keempat dari birokrat.

Seminggu sebelum pemilihan bupati pada 31 Januari 2000.
di Kalianda para calcn saling adu otot menggalang lobi kepada 43
anggota DPRD lampung Selatan. Pemilihan berakhir rusuh. Saat itu
hanya muncul dua paket calcn terkuat, yakni duet Alzier-Pratiknyo
yang meraih suara terbanyak (21 suara) dan duet Zulkifli- Muchtar
di pcsisi kedua (18 suara]. Mengacu pada tata tertib pemilihan
bupati, DPRD Lampung Selatan terpaksa harus melakukan pemilihan
lanjutan terhadap dua pasangan tersebut pada 2 Maret.

Selama sebulan waktu luang, sepanjang bulan Februari para
calon dan tim suksesnya dengan berbagai cara lobi sana-sini dan
mengadakan pertemuan tertutup. I^rtemuan biasanya melibatkan
fraksi yang mencalonkan atau fraksi lain yang berhasil diburu. Ada
juga tim sukses dan calon mendatangi rumah anggota DPRD. mengajak
anggota fraksi menginap dan makan di hotel, dan bahkan hingga ke
tempat hiburan, seperti karaoke. Kepada anggota DPRD diberikan
sejumlah uang oieh tim sukses, dengan syarat harus memilih calon
yang dijagokan tim sukses.

Biiktinya ketahuan setelah pemilihan 2 Maret lalu. Hasil
investigasi hingga 8 Maret ini, ada mantan calon bupati yang be-
lum melunasi utangnya di dua hotel berbintang di Sukaraja dan
Telukbetung Kotamadya Bandarlampung. maupun sebuah tempat
hiburan karaoke di kawasan Yos Sudarso. Di tempat-tempat tadi, tim
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sukses bereama calon penuh "mcn)aniig" bebcrapa angsolH DPRD
untuk meodukung calon yang dijagokao. Besar utang yaag belom
dilunasi s^loruhnya di tiga t«mpai tadi labtS dari Bp 150 jula!

Lebih-lebih Ugl selelah sejumlah onggota DPRD mengaku telah
menge^rabalikan uang yang pemah irereka letima dari scorang calon
bupali, yaiig beUkangan daJara pemillban. Mereka dSmlnia
uiiTuk inengembalikaD uang yang pemab dibcrtkaanya. Be«ar uang
ban-arUsl, dari Rp 10 juU. Fp 20 juta sampai Rp 25 juta, lergantuog
slatuanya apakab la anggota, kelua fraksi alau wakal kehia DPRD,
Dua mantan calon bupati yang sempat ditanyai Kompcs mcngatakan.
moncypo/jQ'c^bukanlah Jaklik ufituk membeli soara.

Di samplng uang, ada juga anggota DPRD yang si'tnpat diberi
faslliias mobil. Sctutah serapat dipakai bebarapa lama, belak,ingan
mobU hu ditarik karena terclum oleh p«{i>gas dan kepolfsian dan
dicuftgal sebagai mohil cuflanl Dari keterangan teman-Winan
dekat dan tlm sukses paia manlan calon bupaii Lacrpung Sebian,
dikelahui ada mantan calonyang telahnstngguras dana Rp 2,1 nuliar
unluk kepenliDgaxmya sebma ptoscs pencalonao hingga tHOggal
petnilibaii.fpep/a$a/nal/caJ/ela/sonybal/a)i/mar)

Lipulan iavesligatif ini kemudian diakhlrl dengan petluasan
masalah dengan melaporkan tnnggapan dari petinggi partal-partai
yang Utkait, seperti Amien Rais [PAN], Akbar Ibndjung ̂ Golkar),
Matori Abdul Dialil [PKBl, dan DunyuU Harlov (PDI Perjuangan)
yang dilcmui Kompos secara lerpisah.

Sejumlali pjmplnan paflal Amlen Rab mcnyatakan lldak petneU
memberikan peogaiaban kcpada DPRD aUupun krjpada calon
gubernurtbupali. 'Kiia (PANl seUlumangukur dirl, Apabila di dacrah
yang bcrsangkutan PAN cukup kual, DPP PAN pasU meodukung
peacalonan gubcmur alau bupaU. Yang jelas tanpa menggunakan
uang sogok.' kata Amien awal Maret lolu.

Sementara Akbar Tandjung selaku kclua umum partai selalu
memberikan pengaiaban kepada DPD 1 iintuk pemillhan gubemur
(DPD I Ini, dan pesan llu akan dissrnpaikan kepada anggota DPRD
I Fbaksi Fbrtai Golkar), sementara para ketua DPD [ memberikan
pengaiehan kcpada DPD D. Sedangkan Matori dnn Dimyati
menyaiakan, menyerahkan sepenuhnya kepada krbllakan daerali.

Soal adanya praktik money pclHSn para pimp)nan partai hit
berharap iru lidak icrjadl, selling dengan semaklo Ironsparannya
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kehidupan berpollilk. Hanya sajH. kenyataan di Japangan blcara Iain.
(pep/osa/nal/cal/cta/son/bai/Hji/mar

Sumbei: Kowpos. Rabu, 15 Marct 2QOO: "PoUtifc Uang PemilihaD
Kepala Daerah (S-Habis)"

Kisah Bondan Winamo

Bondan Winarno iaJah pelaku investigasi dalam bentuk lain di
Indonesia, la membual buku hasil liputan invesUgasJ, pada tabun
1997. la menuhs buku Bre-X Seburtgkah Emas di Xaki Lcrtgil,"
yang melapotkan lovesligasi mengcnaj skandal emas Busang di
Kalimantan. "Sayaterpicumeoulis setelah inendeDgarbeiilababwa
Michael de Guzman tenuQ bunuh diri dari helikopter," ujanaya.^'
Hal ilu saugal tidak mungkin. Dan, beaar. Tiga hari kemudxan
ia mendeogar berila mayat Guzmaa ditemukan, Bagi Bondan.
pcristiwaiDi mempunyai "probabi/i^ yajig sangat Jaiang".

Ada pesa wat hlla&g di K3](mantao yang olebpara pa&Qrbang dijuluki
sebagai "broccoli forest" £aklag rapalnya pepohonaa dan sampal
sckarang p^s^wat itu Udak ditemukan Kok Uba-Uba ienasab yaiig
begitu kecil dapat dUemukan dalam waktu singkat? I^adlsl tubub
yang dideikripsikan dalam berita itu juga tidak cocok dengan koodisl
lubuli seseurang yang jatuh dari kctlngglan £00 feel.

Dart sepotong info ini saya incmbuat satu kesiinpulan berdasar
"professional ski^pUclsme" babwa seraua ccrita inl adalah paJsu.
Kareoa itu saya sangat berminal raelakukan invesllgasi.

Ia tcrlarik. Padahal, ia lengab bekerja scbagai presiden diiekrur,
dan perusahaannya sedang mengalarni scpi bisnis. Tbpi, (akmeog*
balangi minatnya. "Saya putusknn menggunakan dana pribadi
untuk nielakukan investigasi. Boleh dikata: sebuah keiscngan
mumpung lidak sibuk." Ia pun Ink sum! oleh status/reefonce, tidak

22 Ikindan SMnecno, I R/e-X5e6oji|kT)AEmosdlKohLangii. Jakarta: Rjncfbit
Inspites) Indone«ifl.

23 Otyra ArrfyaasyaK \Mt.»wan (http.//iT,an:l»ativpflcU.blOgspol.ajm/2f»0'/12f
wawancara'dcngan-bondsn-wifuimfi-karya.Kinil); 6*[j9,30 Agustus 2008,
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terikat media mana pun. la tak jerih oleh penolakan narasumber
"yang selalu minta keterangan resmi dari media pers". la punya
jurus ampuh, dari pengalaman persnya. "Saya menggunakan
sopan-santun dan kerendahan hati dalam melakukan investigasi,
sehingga banyak pihak yang bersedia bicara."

Keisengan seoiang Bondan, tidak main-main. la meliput ke
sana-ke marl. Bukan cuma di seputaran kota Indonesia, Tapi, loncat

negara. Liputan investigatifnya memiliki skala internasional.
Untuk menggali pelbagai data dan keterangan, ia mencari fakta-
fakta ke kota Calgary dan Toronto di Kanada serta Manila di
Filipina, selain masuk ke hutan raksasa Kalimantan. Pelbagai
dokumen pertambangan mineral ditelusurinya, sehingga ia
mendapat pembuktian hipotesisnya bahwa di bawah tanah Busang
terkandung emas: dan membuka selubung sebuah skandal.

Kerja investigatif Bondan, memperlihatkan matra-matra peker-
jaan yang amat serius.

Seingat saya, total waktu investigasi sekitar 4 minggu. Naskah sudah
selesai saya tulis 8 minggu setelah mulai investigasi. dan dicetak
dalam waktu 2 minggu.

.... Sekitar 30 orang (narasumber, red), balk di Jakarta, Samarinda,
Balikpapan, Busang, Manila, Toronto, Calgary. Yang jelas, saya dua
kali ke Busang, sekali ke Manila, dan sekali ke Toronto dan Calgary
di Canada.

Bondan, antara lain, membuat hipotesis. Hipotesisnya, antara

lain, tidak berhenti dari salinan berita kematian de Guzzman.

Hipotesisnya tidak menerima begitu saja keterangan resmi macam
itu. Ia tetap menilai ada yang tidak wajar dan aneh dalam kematian
de Guzman Alasan: mayat de Guzzman ditemukan dalam keadaan
utuh, padahal dilaporkan jatuh dari ketingguan 800 kaki. Gigi
palsu—seperti yang dimiliki de Guzzman, ternyata tidak ada di
rahang atas mayat. Motif bunuh diri tidak sesuai dengan logika

sosok de Guzzman. Sosok yang penuh vitalitas, bergaya hidup
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foya-foya. baoyak bermain dengan ragara wanita: bukan sosok
mudali fnistasi, lalu bunuh dlri. la manilik posisj letak duduk da
Guarman yang dilaporkan menempati lempal duduk di belakang:
agak ianggal. Seharusnya, dengan kemaiiao seperii ifu, Guzman
duduk di sampmg pilot helikopter yang dilumparginya.

Semua indikasj itu ditemukan Bondan melalui proses inves-
Hgnsi ke berbagai tempat, mewawancarai dua orang pcngotopsl
mayat, mantan pembantu do Guzzmau di Busang, keluarga dan
keempai isirioya. Dan karja penginvestlgalifan itulah, Bondan dl
aataranya barhasil menernukan kcianggalan kctcraagan "dokier
Indonesia"—yang mengamaii mayat hanya dari pakaian—dengan
keterangac "adanya gigi palsu" dari salah seorang istri daa teman.
teman de Guzzman. Akhir laporan penyolidikannya, kcmudlan,
menemukan kcsimpulan adanya upaya sesuatu pihakyang bendak
memanlpulasi pemboran emas ke daJam kaiun pcoaikan hai^a
saham.

Perkembangan Lain
Dari contoh pemberitaan invesLJgalif di Indonesia ilu, bisa
terlihat kecenderungan sifat muclroJangyang dibawakan dengan
semangal crusodmg, dalam beniukan korangka pemikiraa dao
peogalaman keindonesiaan fflengeoali jurnaJisme invcsligatif.
Tidak jauh bctbeda dengan pengalaman warlawan Indonesia Floya,
pada lahuD i9S&-aD, memapafkan berbagai peristiwa invesligaiif,
pelbagai penerbitan pers ceiak Indonesia posl'Orde Baru pun
scperti mendapat lonjakangairah dari idealisme baru.

DaJam kaitan sistern sosiabpoIUik dl Indonesia, ketika perkem-
banganmasy arakat Indonesiamemasuki eta kebebasan pets sebabis
Orba, terjadi gejala perkcmbangan media, Penguasaan ncgara
melonggar. Privalisasi media meningkat. Berbagai media ierbit,

Akan lelapi, perkembangan media di Indonesia, sejak Mel
1996, mengalami periumbuhan yang cukup unik. Catalan Dcwan
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Pers (dalam dengar-pendapat di Parlemen, 21/3/02) menyatakan
bahwa. dari 1.690 penerbitan SIUPP yang dikeluarkan oleh
Deppen pada 1999, ternyata yang "tercatat aktif terbit hanyalab 551
penerbitan pers." Lain, pada tahun 2000-2001, terjadi penambahan
sebanyak 500 penerbitan baru. Berarti terjadi lagi lonjakan jumlah
penerbitan. yakni 1.051. Tapi, pada awal 2002, tercatat tinggai 591
penerbitan pers yang diketahui masih aktif terbit.

Dalam penjelasan yang ditandatangani ketua Dewan Pers,
Atmakusumah Astraatmadja, hal itu dinyatakan sebagai akibat
ketidakprofesionalan media. Berbagai pihak, yang menerbitkan
media, belum memiliki pemahaman mengenai cara mengelola
media. Para pengelola media, di antaranya, tidak mampu melak-
sanakan kerja peliputan yang baik. Akibatnya, pemberitaan media
(yang tidak terbit lagi) tidak dibeli masyarakat.

Pada fenomen lain, sehabis fase Orba, dunia media mengalami

privatisasi. Siaran televisi, Inisalnya, tidak lagi didominasi Televisi
Republik Indonesia (TVRI). Para pengusaha memanfaatkan
peluang yang dibuka oleh sistem media yang coba direformasi.
Para pengusaha ini bukan kaum wirausahawan yang menanamkan
investasiuntukmengembangkanindustri jangkapanjang," tulisAda
Armando" (2005), "melainkan sekadar pencari keuntungan sesaat
dengan memanfaatkan kedekatan mereka yang sedang berkuasa
dan sebagian besar berkiprah terbatas pada sektor tersier."

Para pengusaha ini muncul dan diuntungkan sistem politik.
Mereka diberi jalan pengambil keputusan politik. Mereka diberi
akses atas sumber daya terbatas. Mereka, oleh sistem politik,
tidak perlu memberikan" pertanggungjawaban terbuka kepada
publik. Mereka menjadi pemilik media. "Para pemilik media ini...
mendirikan, membeli, atau menanam saham di perusahaan media
semata atas alasan keuntungan finansial."

24 Ade Annando (2005), "Pengantar". Matinya Media: Perjuangan Menyelamatkin
Demokrasi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
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Dengnn demikian, pcran media sebagai agen koncrol eosial
muUi Jereduksi kembali. Dila di zaman Orde Baru, pengunsa
mengontrol. Di fasn Unjulannya, pemilik media daD peoguasa
bcrkeordinaxi; untuk meraup untung.

Fcnomena macam Ini memerlukan media yang suagguh-
sungguh mau melakukan investsgative reporting, Indonesia seusai
Reformasi, menurui warlawao Ahmad T^ufik," adalab/ase dimaaa
invcsligasi menjadi penting, Sebab, mcnumt amatan warlawan
mudayang banyak "mcmprotes" kcpada kekuasaafl Orba ini—dan
sempal inendekam di penjara oleb tindakan reprcsif penguasa
lerbadap Kebebasan ̂ rs,

setelah SoehaOo tiimbang, banyak kasus yang selanio inJ gelap,
mulai bisa diungkap borok.borok fcompsi, manipuhsl, dan
penyelewnngan yang mengakibaikan rakyat sangsara. npgara
harcur dan kcliidupao bangsa semakin t«ipumk bisa segera diatasj,
Mlsaloya. soal dana Jariogan Pengaman Sosia), dana Gnlkac, pereinya
harfa Soeharto, blsnis miUter.

Dalam papaian terscbul, bisa diamsalkao, bagi seorang wariawaa
lodonesia, ker)a invesligasi terluju kepada kesenangan unluk
"intcns" dengan "kecuiignan, rasa pcnasaran" di teugab sikap
"ekcplis dan oihilis" yang sclaJu menycrtai kebidupan warlawnn.
Hingga, berkat ilu pula, seomng menjadi seorang investigator yang
sudab tidak ada persoalan lagi dalam raenguagkap "kekejamaa dan
penderitaaa, tidak mudah menyerah, sarCa yakin di balik u-arna
merah pasti adn hijaunya nCaa sesuacu",

Hal ilu beranj lidak sembarang orang bisa mengaka "knmi
odalah reporter invesLigalif". Persyoratan wnrtawaa invest)gatif
di anidianyn menetapkan upaya seorang reporlcr yang berusalia
keras "inenyingkapkan informasi yarig sengnj.n ditulup-tutupi."
Reportase Investigasl adabh "pekerjaen membuLipintu danmulnt

25 Ahmad T>iiflk, mfikalah, tan|io lahun rlnti IcmpaL ta odfilah salah
'•■.irlawan yang ji'mpat di parij^ra karana mnnpcrtjhankRfi soil
Kcbobassn iV;» Jt (ndon»sia zamanOcha.
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yang ditutup tapat". Tidak beranggapan bahwa setiap berita itu
selalu bisa ditemukan melalui "keboruntuBgan".

KeberuiiluBgaia itu bukan aesuatu yang bisa hadii di dalan
pakeiiaan mvestigasi. Upaya saugat keras. dalam meliput. besorta
risiko berbahaya kerap menyertai. Pola pelJputan merupakan salah
satu diraensi penting juraaJisme. Melaluipelipulanyangdikerjakan
dengan balk, scbuah media menghasilkan berbagaJ produk
pesan yang akan dikocsumsi masyarakat. Dislphn jurnalisme,
di antaranya, mengenalkao pcliputan invesligasi scbagai leknik
yang melaporkan pcrisliwa skandal—selain berbagai pensiiwa
wrongdolJig (pclanggaran), oamuii melalui fakia yang akurat,
tidak mengandung errors (kesalahan). Setiap fakta didapat melalui
verifikasl, serla c/tcck and re-check yaag cukup ketal.

Di daiam iurnalisme, pelipulan iDvcsCigasi metupakan v.ixlan
pelipulan yang merniliki dimcnsi tertentu. Peogerjaan peliputau
invesligasl memerlukan biaya yang lebih banyak dan memeilukan
waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan pelipulan biasa.
Pola peliputan invesligasl memerlukan proses perancangan dan
pelaksanaan yang lebih intens. Bctbagai keglataa Uputarmya, dl
antaianya, menggunakan risetpencaiiandata po pertiiaJ, dokumen*
dokujnen yang menjadi referen unluk pembuktian adanya tindak
pelanggaian.
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Bab 8

Sejarah jurnalisme
INVESTIGASI

SEYMOUR HERSH'

' l.E Sione memengarubl banyAk orangdi tahuD ftO-an. la nengambU
doJojmeD'dokumonyangtelahdipuUikasikandanmembuaJ'sesuatu',
keluar dari dalam dokunien terscbut KaJaupun ada p«san yang
diajarVannya, itu adalah: kamutidakblsa meoulis aebelum membaca.
Kamu haru$ membaca dokumen, iranskrlp dengar-pendapat dan
laiD-Iain. Nama Sjone agaknya klni inembekas daJam bcnak banyak
orang Mereka suko sekaJl meoyebulnya scjanls orang kin yang glla,
namunaesuQgguhnya tidak demfkiao. Sebenamya. la adalah seorang
liberal, la mengambll pcmyataan pars pcmerlntah dan membaca
aedap pemyalaan.

Saya Ingat, dl lahun 1966 atau kureng lebih sekilsr lahun ilu, ketika
mOiter Amcrlka Serikot di Vielnani mengumumkan geocatan aenjaia
selama 3 harl. PemerinlabAS akan menghentlkao operasi nulitcroya
di Vietnam wlama tiga hart, demikian puU plbak lawan. Apa yang
ditemukao J.F Stone, Hengan membaca soUimh laporan logistik.
Selama ijga ban genc,iun senjata itu. kJta (AS) melipatgandakan
jumlab suplal logistik mililcr yang dialirkan mclalui bandara Saigon.
Jadi, alih-aJih melayscii 40 pencrbangan sehari, kJta melakukan
ratusan peneitangan yang dlpenuhi suplal logistik dan persenfataan.

Seymour Hmh.dalam SPECIAL REPQffP InwUgoliw Jounulism; The
In^nlgoion; Statins on ̂ jgcf, ROLE MODELS, Interviews wjih Nei) Ilickey:
COLUMDIA lOURXALISM REVIEW; xvww.cjryrc; ARCHIVE, May/Tuny 2001"
la'aDl,18.00.
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Maka, akibatnya, kita melakukan kecurangan yang sangat licik. Stone
memperoleh fakta itu setelah membaca seluruh laporan logistik...."

Investigasi ke Muckraking: Amerika
Jurnalisme investigasi sebenarnya mempunyai jejak yang panjang
dalam sejaxah pers Amerika. Beberapa tokohnya tercatat, dalam
literatur jurnalisme AS, sebagai pionir pelaporan investigasi.
Dengan berbagai kisah perjuangannya, mereka menetapkan pedo-
man pelaporan Jurnalisme Investigasi. Bahkan, menggariskan
ciri pemberitaan pers sebagai medium wachtdog di khasanah jur
nalisme. Dalam hal inilah, pelaporan investigasi menjadi sesuatu
yang inheren dengan kaidah pemberitaan, yakni pada dasarnya,
setiap berita yang dilaporkan wartawan. akan terkait dengan upaya
investigasi. Penulisan berita straight, yang dikenal sebagai pe
laporan pendek untuk konsep 5 W -I- H, dikerjakan melalui proses
pencarian berita yang menginvestigasi kebenaran tiap detil fakta.

Hal ini bisa ditelusuri dari proses sejarah pemberitaan inves-
tigatif di Amerika.

Rivers & Mathews^ menarik sejarah investigasi dari awal Amerika
Serikat belum berdiri. Ketika, pada 1690, Benyarain Harris meng
investigasi pelbagai kejadian masyarakat, dan melaporkannya dalam
Public Occurences, Both Forreign and Domestick, sebagai medium
penerbitan yang memerankan kegiatan untuk "menentang pe-
merintahan". Maka itulah, penerbitan awalnya langsung dihentikan.
Pelbagai laporan beritanya tidak mencantumkan keterangan "by-
authority", yang berarti tidak mendapat izin dari General Court of
Massachusetts. Isi laporannya dinilai menentang "kebijaksanaan
kolonial" Inggris. Dengan kata lain, elan yang dibawakannya ialah
semangat penerbitan crusading di bentukan awalnya.

William LRivers & Cleve Mathews, 1994, "Riwayat Investigasi", Etika Media
Massa dan Kecenderungan untukMelanggamya, Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, him. 159-160.
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Pada fase selanjulnya, spirii crusading, atau jihad atau pe>
juangac, mendapalkan beatukanQya yaag lebih formal melalui pe-
oerbitan New Eng/ond Couranf, 1721, yang diterbilkan oleh James
Franklin, dengan keiegasan menyalakan sikap oposan terliadap
kfibifaksaaaan pemerlntaban, FVanklin raerupakan ploair dari
dunia juroalls yang hcndak meafalankan jurnalfsoie petjuangao,
melalul keCegasan menoJak keterangan "by authority", di dalam
pencantuman laporan jumalfslik—yang berarti, penolakan untuk
tunduk kepada garls polilik kekuasaan (EDgUnd-Britain) di
Amerika.

Istilah investigasi belum dJpakai,' Istilah investigasi sendirf
bam muncul pertama kali dari Nellie Bly^ ketika menjadi reporter
di PUtsburgh £J/spotch pada 189D. la meraulai gaya jurnalistik
yang menandakan pengisahaa seorang wartawan lenlang orang-
orang biasa. Pclaporan maleri jumalisUk yang meogembangkao,
secara serial, b.igaimaaa kehidupan orang kelas bawah di daJam
keayataan scbarJ-hari, Bly sampai harus bckerja dl sebuah pabrik,
di Pittsburgh, unliik nienyelidiki kehidupan buruh di bawah umur
(anak'anak) yang dipekerjakan dalam kondisl yang buruk.

Ncllio Bly, Ten Days In a Mad House (1888j

"The eating was one of (he most homble ihlngs. E:<ceptln8 the Qrsi
two days after t entered the asylum, there was no salt for the food.
The hungry and even famishing women mad© an attempt Jo eat the
horrible mrsses. Mustard and vinegar were put on meat and in soup
to give it a lasts, but it only helprti to make it worse. Even that was all
consumed after two days, and the patients had to try to choke down
frrsh fish, just boiled in water, without salt, pepperorbutter; mutton.

h«p//ww'A,spjctacu9.«fhoo)ncl.co.ub'htmtAgusUi4.2000. iiitu^ jnl mciciccikin
dirtionsrybaysoisr^ihiumalismainv-itigas I dlAmerika Bfthksnjncnampilkan
bagaijnana cetaom wJidaci becbajsi tokoli invcstigasinye—yantjoleh penulls
scni;aj8 dikiitip. scbagai bahan reror«;n#i untuk mengenall nilai hi«Mrlkal
lucnalisme investigasi
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■  1:1.

beef, end pouiAcs without the faintest seasoning. The most insane
refused to swallow tha TooO and were threateoed with puntehmenL
In our short walks we passed the kitchen where food wes prepared
for Ibu nurses and doctors. There we* got glimpses of melons and
grapes and ah kinds of fruits, beautiful white bread and nice meals,
end the hungry feeling would be Increased tenfold. 1 spoke to some
ofthe physicians, but It hadno effect, and when I was taken away the
food was yet uosalted.

People In the world can never jjn'ginc the length of days (0
those in asylums. They seemed never ending, and we welcomed any
event that nughtgive us something to think about as well as talk of.
There Is nothing to lead, and the only bit of talk that never wears out
Is conjuringup delicate food that they will get as soon as ihcy gel out.
Anxiously the hour was watched for when the boat arrived to see If
there were any nrw unfortunates to I'f .i<ltled to our ranks. Wlien
they came and were ushered into the sitting-room thu patients would
express sympaihy to one another fur ihcjn and were anxious to show
them little marks of attention,"

Sumber: Spartacus Educational*

Namun, laporan serial jumalistiknya cidak lama, la bcrhadapan
dengan inslitusi, yang mclakukan pelanggaran, yang memiliki
daya beli iklan dari koran tcmpat Biy bekerja. Akibatnya, l&mbaga
lersebut menghenlikan pembellan halaman ikJan WttsburgA
Dispafch, Dan pihak cdilor mengeluarkari kebijakan unluk meog-
hentikan pembetilaan Nellie Ely.

Akan teiapi, dari kisah awal lersebut, Bly laJu mendapatkan
lab an peoulisan yang terus dikembangknnnya. Keislimcwaaa la-
poran jumalisllkinvcstigatifBly ferletak di luntufan "penyclcsaian
yang meminta {alan keluar" dari problema sosial yang terjadi dl
masyaiakat. Jadi, bukaa hanya mcndeskrtpsikan laporan persoalan
masyarakat melainkan juga, Bly meauajukkan solusi tethadap

Spariecus Educational {Kttp^/wwwjpatlscus.sclioolnei.couWitfa; Agusius*
2000)
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porsoaUa yaog terjadi. Hal itu diluJis dcngan "penub api, dan
lalupan goiiah" prida tiap kata-kataoya.

la ddak surul oleh balangan kcicmbagaan media mas&a yaag
berhad.ipan clengan siruktur irasyarakal indusiri, pada awal
mula memuiarkan roda kapitalisme. Bly terus mengembaogkao
Ijpuian invesligasinya di daJam jenis pemberiCaan kamlskman,
perumahan,. dan kaum buruh di New York. Dan, kemudian

mendapat Icmpat, lanpa dihatangi oleh pihak editor, semenjak
direkrut Joseph Pnlitaer—tokoh Icgendaris furndismo AS, pada
Iflfl?, unluk menulis di koran The New York World. Semenfak ilu,
Bly masuk ke dalam persoalan kaum pckerja di vvilayah'WilayaJi
kumuh. la melaporkan bagalmana kelaparan, bunikDya kondisi
lingkungaji. dan keLidaknyamaaajikehidupanparapekerja. Laporan
iovestigasinya kemudian mcnunlut perubahan masyaiakaloya
tcthadap ketidaklayakkan hldup paxa pckerja kelas bawah ilu.

Semenjak Invesligasi Nellie Bly mendapat tempat di dalam
Juioalisme Amerika, ia kemudian diikuH oleh fcalangaa pera
laiimya. Jacob A.Riis, pada 1899, mencruskannya melalui serial
laporaimya, "How the Other Half Lives", di Saibnor s Mogaz/ne.
Bahkan, majalah 77jeArena, yang dikcmbangkanBenyarain Flower
menspesialisasikon pclaporan berltannya pada invesligasi, dengan
lipulan-lipuian mengenai kemiskinan, pengangguran, dan tema-
lema yang lelah dimulai Bly. Flower memprokJamirkan kegiatan
jumalismenya sebagai kerja, antara lain, "agilasi, mendidik,
menyusun dan menggetakkan" masyarakal. Melalui laporan inves-
tigasinya, pcrs diposisikan sebagai pengganli pemerintah [the
nepublic] yang lemah dalam mengatur masyarakat.
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Era Muckraking

President Theodore Roosevelt, speech at the House of Repre
sentatives (1906)

"In Bunyan's Pilgrim's Progress you may recall the description of
the Man with the Muck-rake, the man who could look no way but
downward with the muck-rake in his hands; who would neither look
up nor regard the crown he was offered, but continued to rake to
himself the filth on the floor.

"I hail as a benefactor every writer or speaker, every man who. on the
platform, or in a book, magazine, or newspaper, with merciless severity
makes such attack, provided always that he in turn remembers that
the attack is of use only if it is absolutely truthful."

Ray Stannard Baker, commented on Theodore Roosevelt and
the muckraking movement (1910)

"In the beginning I thought, and still think, he did great good in giving
support and encouragement to this movement. But I did not believe
then, and have never believed since, that these ills can be settled by
partisan political methods. They are moral and economic questions.
Latterly I believe Roosevelt did a dis-service to the country in seizing
upon a movement that ought to have been built up slowly and solidly
from the bottom with much solid thought and experimentation, and
hitching it to the cart of his own political ambitions. He thus short-
circuited a fine and vigorous current of aroused public opinion into a
futile partisan movement."

Sumber: Spartacus Educational®

Dengan demikian, jurnalisme investigatif bisa dikatakan awal
munculnya memakai bentukan medium perlawanan terhadap
kebijakan penguasa. Dalam format laporan yang tidak langsung
rhenginvestigasi pelanggaran, penerbitan yang bervisi semangat

jihad ini membuka lembaran awal pekerjaan investigatif. Baru pada
awal abad ke-20, jurnalisme investigatif menegaskan wujudnya di

5  Spartacus Educational (http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/hlm:Agustus-
2000)
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dalam liputan-Upulanyangtetorganlsir, kelika meUporkanberbagai
pelanggaian yang terfadi. Sifat laporanaya, di a^val dekade 1900-ao.
leralokasikaD kepada format mudcrocJitng, atau peDdedaban,

Joseph Piillizer, mcnurul Mitchell V Chamley', menyalakan
ada dua hal yang signifikan yang mendasari reportage investigatif:
jumalisme harus membawa muatan pelayanan "peDccralian"
[enJightcned] publik dan seringkali juga kcgiatanfighting reporting
(reportage perlawananj, Kerfa pelipulan jurnaJistik macam
ini dimotivasi oleh "semangal, kelerampilan, kcberanian, dan
imajinasi," Kerja pelipufannya lidak hanya puas dcDgan "berita
yang (dapat) dilihat" akan teiapi menyangkul pula "kemendalaman
penggalian" dan agresifilas serta kerap "bcrbabaya/berisiko linggj"
lerbadap fakta-faku yang lersembonyi.

Unluk itu, jnvesifgflt/ve Joumolism disinonimkan dcngan
istilab jurnalisme cwsading ("perjalanan perang, upaya pem-
beranlasan/pembasrnian"') IstiJah crusading, dalam sejaiah pars
Amerika, menyangkut periode Muckraidng yang mengekspos
perilaku anlisogial dan kefabatan (crfmc) di dunia pcmeriniaban
dan bisnis.

Sefak taJiun 1900, para muckrakers mcngembangkan liputan
korupsi dan kelimpangan sosial yang merugikan raasyarakal
Amerikn. Preslden Theodore Roosevell adaJah pemberi nama
muckrakers kepada para reporter yang "sangat sibuk mcnyoroti
kotoran (muck) dan Udak melihat sisl-sisi positif lain daii
kehidupan Ainerika"8. Presiden Roosevelt meojadi berang seusai
membaca laporan inveshgasi yang, secara serial, dilaporkan David
Graham PhillipsS. "The Treason in Ihe Senate", di Cosmopolitan.

C Mitchell VDiflmlcy. im. ficpvrarj. hVw York: Hwy Holt and Cotnwnv
Inc. Kim, 275-264

7  Komii^ Sn$i^6-inrinT,''U(j. An £n|/^sh-/ndnn«aior DtcLonory^ oleK Jnhn M
Kfhols dan Haynn Shadily, IskarlatPTGromedia. cet.XTX 1992. h)ml57.16S

8  Pri^d Ti^dtec, lH7ij. ImrdtKlhn us The Sloes Medio, Kci-i York' Harcoun
Brace Jw»anovirh Inc., hJm. 36«37.

«  hHpJ/Ww.«ipsirlocus v.honlnct co nk/htin; A(5ii»niS«2000
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Laporan investigasi Phillips membuka permasalahan korupsi yang
terjadi dl dunia politik AS saat itu. Roosevelt menyebut istilah
muckrakers kepada para jurnalis yang melaporkan hal-hal seperti
itu. Dalam kata-kata Charles Edward RusselP°, "The greatest single
definite force against muckraking was President Roosevelt, who
called these writers Muckrakers. A tag like that running through
the papers was an easy phrase of repeated attack upon what was in
general a good journalistic movement."

Para muckraker menyerang tatanan kesejahteraan bangsa
yang telah digenggam (kontrol) oleh hanya satu persen populasi
penduduk. Mereka memprotes ketidakseimbangan tradisi hukum
masyarakat yang hanya mempermasalahkan kekerasan kriminali-
tas tapi tidak mengatur kejahatan para pebisnis kakap. Para
muckrakers mengangkat pelbagai perilaku big busineses yang
imoral dan ilegal dikarenakan mereka, yang hanya sedikit orang
itu, memiiiki kekuasaan yang berlebihan. Mereka melakukan
pekerjaan muckrake, yang menurut Webster^', yakni mencari-
caii, menyoroti, atau menunjukkan adanya koprupsi, dengan bukti
nyata atau hanya berdasarkan dugaan, oleh publik dan badan
usaha." Dikarenakan tingkat keresahan yang demikian tinggi
di masyarakat, mereka buka selubung ketidakberesan kinerja
lembaga-lembaga politik, ekonomi, sosial, yang sudah terasa pada
beberapa dekade sebelumnya.

Darisinilah eramuckraking dimulai di dalam sejarah jurnaUsme
Amerika. Fenomena jurnalisme melaporkan berbagai tindak ko
rupsi hukum dan keuangan yang terjadi di dunia politik. Atau,
fenomena para jurnalis "menemukan medium bagi penyampaian
pesan seperti itu di dalam berbagai majalah populer", beserta
khalayak publik yang sudah menunggu.

I^da 1902, jurnalisme investigasi menjadi sebuah gerakan

10 C. C. Regier (1932), yang dikutip hUp://www.spartacus.schoolnet,co.uk/htm:
Agustus-2000

11 William L.Rivers & Cleve Mathews, op.cit, him, 161.
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yang betpengaruh Hal Uu dipicu oleh garis kcbijakan penerbitan
Mc Clure's Magazine, Asnerican Moguzj'ne, Coilier's, Munsey%
SaratdayEveningPosl dao Eveiybady'sMagazincy^ng bekerjasama
dengan Arena, yang menyatakan sikap jurnaJjsmeoya kcpada
kekualan rcfofjnasi sosial. Masyarakat aaiuslas incnyambuJ
pemuncxilannya. Majalah lerscbut menfadi sangat popular.
Keberhasilan itii meluncurkan bpntukan lain dari penerbitnn
jurnallsme invcstigasi. yakni melalui Cosmopolitan dan Solurdoy
Evening Poit, Kcdua pencrbilan lanjulan ini meogarahkan
jumalisme investigasi kepada liputan-IIputan yang berbeda dcngan
sebelumnya. Pelaporan mvesiigasi mtslebarkan topik beritanya
kepada soaJ-soal korupsi dJ bldang poluik dan bisnis.

John O'Hara Cosgrave, Everybody's Magazine (1909)

Street cannot gull ihe public as it once did. Insurance j» on
a sounder basis. Qanking is adding new safeguards. Advertising is
nearly bnnest. Food and drug adultcraUoo are dangerous. Human
life is more respected by common carriers. Tbe bour of the old-time
political boss Is stuck. States and municipabiics are insisting upon
dean administrators. The people arc naming their own candidates.
Protection is offered to the weak against the gambling shark and
saloon. Our public resources arc being conserved. Tbe public health
is being considered, Kew standards of life have beenraised up,

■It is a new era. A new world. Good signs, don't you think. And
what has brought it about? Muckraking, Bless your heart, just plain
muckraking. By magazine writers and newspapers and preachers and
public men and RoosevelL"
Sumbcr Sparlocus Educational"

Semenjak ilu, jumalisme Invcstigasi menjadl bidang usaha pene>
bitan pers yang mcngunJungkon. SirkuJasi sepuluh majalah, yang
inemfokuskan liputan jumalisme investigasi, misaJnya pada 1906.

12 Spartacus Educational fhttpjywwiv.spaiticus schoolneton.uk/hlm.Ainishjs-
2000) ^
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mencatat jumlah 3 jutaan eksemplar. Menurut Ferguson & Patten",
berbagai media pers yang muncul selama akhir abad ke-19 dan awal
abad ke-20, ini saling bekerja sama menjadi pejuang keadilan sosial
- ketika pelbagai surat kabar telah "menendar.gnya keluar," tidak
tertarik memberitakan topik-topik perjuangan idealisme seperti
itu dan lebih terfokus kepada pelaporan Jurnalisme Kuning [Yellow
Journalism]. Sirkulasi media pejuang keadilan itu lalu mencapai
ratusan ribu, dengan format materi berita yang' memerangi korupsi
di dalam segala bentuknya". Misalnya, Laporan bersambung Ida
Tarbell's "Sejarah Standard Oil Company", di McClure's, yang
menjadi pionir liputan investigasi tentang dunia big bussines,
bisnis-bisnis "raksasa". Laporan Tarbell, di antaranya menyelidiki
keterlibatan John D.Rockefeller. sebagai presiden Standard Oil's
yang melakukan tindak pelanggaran bisnis—dan ditolaknya ke-
mudian selama bertahun-tahun.

"Para wartawan investigatif, A.D. 2001, berhutang budi pada Ida
M.Tarbell," tulis Steve Weinberg dalam Ida Tarbell, Patront Saint
[Columbia Journalism Review, Www.Cjr.Org, Archive, May/Juny
2001, 10/8/01,18.00, Special Report; Investigative Journalism:
The Investigators: Staying On Target). Liputar. investigasi Tarbell.
tentang skandal pelanggaran perusahaan minyak terkuat saat itu
yang dipimpin tokoh industri Amerika John D.Rodkefeller, telah
membuat kaget masyarakat—yang telah mencium sejak lama
keburukan perusahan-perusahaan minyak Amerika.

Ida Tarbell lahir di Erie County, Pennsylvania, 1857. Lulusan'
Sorbonne (1891-94), Paris, ini ketika kembali ke Amerika
bergabung, dan menjadi staf, di McClure's Magazine. Bersama
Lincoln Steffens, Tarbell mengkampanyekan perlawanannya
terhadap korupsi di dunia politik dan bisnis. Gaya investigative

13 Donald LFerguson & Jim I^tten, 1991,/ournaiis/ne Today, lincolnwood, Illinois
USA: National Textbook Company. NTC publishing Group. hlm.l2.
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joumaUsm yang dlbawakannyd dikeod sebagai gay a muc/o^idng

(help /Avww.spatlacus.schoolnet.co.uk/hlmlAgustuS'SOOO).
KaryaTirbellmengenai)ohoD.Rockcfeller^yaagmengBlengah•

kan sepak lerjang Rockefeller yang sukses memooopoli bisnls
penyulingan minyak, ttanponasi dan penjualan oU diterbitkan
McC/uj^'5 Afogazi'ne, dari November, 1902, sampai Oktober, 1904.
Laporon tersebul dibukukan, dcngan judul Histcryoflhe Standard
Oil Company (1904). Rockefeller kemudian menjuluki Tarbell se
bagai "Miss Tarbarrel".

The History of the Standard Oil Company keraudian menjadi
sebuah judul Inporan investigasi legendaris,

Hal itu disebabkan oleh tisel, yang dikerjakannya pada umur
cmpat puluh liga. Tanpa ilu. Tarbell lak dapatmelaporkan salahsalu
pemimpio korporasi dunia demikian kualnya. Rockefellerdisajikan
mcniadi sosok yang lain, aecara luar biasa. di lengah kemaharajaan
perusahaan koorporasinya, nilai Weinberg—yang menulis biografi
Ida Tarbell atas banluan ̂ icra ftttcrson Fdloivship dan Fbndfor
invesSgafiVeJovrnoJism.

Dalam pekeijaaonya, Ibrbcl) mendapat (aniangan luar biasa.
Bubn sekadar kareaa ia adalah pcrcmpuan. Akan letapi, la mcD-
dapat berbagai rmlangan lipulan yang biasanya ada di pekcrjaan
jurnalisme. Iamcnga)ukan penyelidikan Staodard OildanRockefeller
dcngan menggunak.in berbagai dokumen—ratus.m dari ribuan kertas
ker jayangIcrpencar-pencarmelc wati batas negara—dan mcny erapur-
nakannya dengan informasi'jnformasi yang dldapat dari sejumlah
wawancara dengan berbagai eksekuLif dan pemillk perusahaan, para
kompeLitor, regulator pemerihtah, ohli hukum anliltusi, dan pakai
akademis.

Dengan kata lain.Tatbell lelah mencetakkerjayang kini dikenal
sebagai repnrlase invesiigatif. Topi, pada l900-an. sewakiu ia me-
mulal riselny.o, rcporlase invesiigatif tak memiliki skaia sepertl
itu. TarbcH telah menajamkan bentukannya. Editor majalah S.S
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McClure. pada 1902, aengaja menarik Tarbell unluk meloporkan
gurliataksasQ t7V5t; Rockafeller,

Kelainanl^bell. menurutWcioberg, ialah 61 langkahpencarian

invcstigaaioya. la Udak sekadar memakai pcndekalan warlawan
koran dan malalah saat ilu yang menggabungkao wawancaro. gosip,
dan observasi Icwal pcnyamaran—"yang kadang mcmbuat kelidak-
akur.itao juinalislik dalam mencari scliUk kebenaian". Tbrbbel
memakai pandekalan kcrja popers-trail, dari berbagai dokumcn
separd iranskrip dcngar'pcDdapal kongras (patlonicn), file-file
pcngadilan, surat-surat pengesahan, settlflkat-seriiflkat tanah.

Dampak investigasi Tarbell cukup besar. la mcnantuhkan
repQtasI pcgusaha yang dikenui agiesif, tcrbuka, dan pengtinul
KrUtian yang taat. Presiden Theodore Roosevelt meiiggunakan
temuanTarbell, tentang pclaksan.ian "anli-tompetitive", khususnya
kepada perusahaan-pcrusahoan kecll, unluk mcnjadi agenda
regulasi pomcrinlah. Bahkan, pengaclilan Amerika kemudiau
menghukum perusahaan minyak Rockefeller itu menjadi palahan-
patahan unil kccll di banyak bagiannya.

Pada 190Q Tarbell, betsania Lincoln Steffens dan Kay Slannard
Baker, menerbilkan Amcnccn Magazine yang radikal, la Juga
' meaulis banyak buku yang bertemakan pcrempuan seperti The

Business of Being a tVomon (1912) dan The Ubys ofWomen (1915),
Karya akbirnya, ialah autobiograpi, AB in the Day's Work (1939),
Ida Tarbell vvafal 1944.

Bcbcrapa wailawan invcsrigasl kemudian mcngembangkao
gaya pelaporan jumalisme invesligasi untuk kepenlingao pc-
nulisau novel. Charles Edward Russell dar\ Upton Sinclair, di
antaranya, menulis novel-novel berbasis riset jutnalistik, yang
dibcli masyarakat sampai ribuan kopi. Novel Sinclair, The /ung/e
and The Brass Check, mencapai jumlah 100 ribuan kopi. Pada
petkembaaganaya, aataia 1900-1914, jumalisme invesligasi lalu
meraunculkari asosiasi para penulls dan penerbil, dengan naraa-
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najTta Frank Moms, Charles Edward Russell. Llocoln Sicffcns,

David Graham Phillips, C. P. Connolly, Benjamin Hampton, Upton
Sinclair, Thomas Lawson, Alfred Henry Lewis and Ray Slannard
Baker. LIputan jurnaljstne investigasi menjadi lambah populer
kctika para larnalis dan medianya menghadapi kekualan polilik
Preiiidcn ThcodoreRoosevelt. Apalagi kctika bcrbagai hasJl lipulan
invesligasi mereka, aniara lain, memengaruhi pDrlemcn di dalam
peogesahao kon.stitusi sepetti Pure Food and Drugs Act (1906) daa
Meat Inspection Act (1906).

Lincoln StefTens» dalam autobiography (1931)
Charles Edward Russell

"I recall vividly meeting Charles Edward RussoU and esklDg him
what he had got out of it all He was the most earnest cmoUonal, and
gifted of the Mucirakers, There was something ofthe martyr in him;
he had glvrn up better jobs to go forth, rake In band, to show things
up; and he wanted them ip be changed. His face looked as if he had
suffered from the lads he saw and reported,"

Sumher: Spartacus Educational"

Perlode MucJcrafeng, bisa dikatakan sabagai periode akhii dari
"juroalisme kunlng". Ease pcrs Amerika kembali mengcmbangkan
wacana kesadaian sosial tcrhadap perikehidupan masyarakat.
Pada periode ini, banyak koran. di daJam laporan pcmberitaanya,
yang memperjuangkan undang-uodang pekerja anak-aoak, mem-

promosikanrumahsakildao sanaloriumluberkolosis, peDgumpuIan
uang unluk korban seperii bcncana aJam, dan mengekspos kasus-
kastjs suap/sogok-meoyogok di masyarakat, merek paten pelbagal
perusahaan, status ktjbl hUam, dan industrl peagemasan-daging.
Semuanya disampaikan melalui amatan yang lelitJ. Hasilnya

14 Spartjcus Edtcauonaj (htip;'/>vww.sparacus.8rhon)net.co.uWitJiiABU6lus-
aooo}

SEfARAH iLfRNAllSMI WVISTtCASj | 355



sampai ke rapat-rapat kongres. Undang-undang tentang Makanan
dan Obat bins, pada 1906, dibuat melalui para crusaders. "Kritik-
kritikan para jurnalis crusading ini," menurut Ferguson & Patten",
"telah menetapkan julukan muckrokers kepada mereka, sebagai
para penibah yang datang dengan pikiran seperti para pendoa."

Kegiatcin jurnalisme muckraking bahkan melebarkan sayap
pemikiran para pekerja pers untuk masuk ke dalam wacana literatur
kehidupan dan permasalahan keseharian masyarakat Amerika.

Para jurnalis, menurut Edwin Emery", mulai bekerja sama dengan
kegiatan para politisi dan pemimpin kaum buruh, para reformer
[reformers) dan agitator, para profesor dan kalangan pendidikan,
para pekerja sosial dan filantropis. Para pekerja jurnalisme, dan
literaturnya, menjadi para crusader, pejuang perbaikan yang
membantu kehidupan masyarakat di era kebangkitan "kemenangan
Amerika"—yang mulai melepaskan diri dari berbagai persoalan
internal dan eksternal kebangsaan.

Di lapangan politik luar negeri, para pekerja pers menjadi
oposan untuk kebijakan aneksasi AS di Filipina, dan imperalisma
dari Caribbean poiicy. Mereka menjadi pendukung gerakan
internasional dan kebijakan arbitrase perdamaian di permasalahan
internasional. Di dalam negeri, mereka ikut membangun
kehidupan masyarakat di tingkat negara dan lokal, ikut terlibat
dalam pemilihan para senator, referendum, sampai pembuatan
perundang-undangan hukum negara. Mereka menjadi pelanjut
semangat crusading dari jurnalisme di awal mula, dengan tingkat

15 Ferguson & P&tten, op.cit, him 12.
16 Edwin Emery, 1962, The Press and America: an interpretative history of

journalism, second edition, Englewood Cliffs, N.J.; Prentice-Hall, Inc., hlm.453.
Kupasan Emery merefleksi korelasi sejarah jurnalisme dengan politik. ekonomi,
dan pelbagai kecenderungan sosial Amerika, dalam tiap periodenya. Pers, di
dalam interaksinya, memengaruhi perjalanan masyarakat AS membangun
kehidupan institusi dan tradisi kemasyarakatan. Episode muckraking, dari
jurnalisme investigatif, dengan demikian, memiliki aksentuasi yang cukup
panjang di dalam relasi sosial kemasyarakatan Amerika. Bukan sekadar
menjadi pelapor pelanggaran/kejahatan yang lerjadi di masyarakat.
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oportuniias yang leblh lauh, bagi /ase afaad ke'20 Amerika.-Dl Iain
pibak» di dalam pcrtcmpuran pelbagai pihak dalain menggarap isu

nasional dan lokal, sieraka jugasekaJigus membangun kcmanditian

dari medium pers. Garis kebijnkan Now YoTk Wodd. daii Josepb
Pulitzer, misalnya, ikut mendukung sikap "antrnnperialismc"
William fenninga Bryao, daiam pcmiliban piesiden pada 1900,
walau tidak meDyepaknli kebijakan ruoneter ladikal yang
dtrcncanakan Bryan's. Mareka terns menjodi pengontrol korupsl
di pemcrintahan daerah semeojak Amerika mulai mcoumbuhkaa

kebidupan uibao di pi?lbiigdi dimensi kemasyaiakatannya
Para MucJjuJrers, menurut C.C. Regler dalam The Era of the

Muckrokers (1933)", telah berhasil mempraktckaji kenajuraallsmB

invcstigasldalamskala pengaruhyang cukupfcnomeoal.Bukan saja

sekadar mengetengahkan pcrsoalan kemasyaxakatan akan letapi
sekaligus membawaoya sampai kc tingkat konslitusi perimdang-
undangan di banyak oegara bagian Amerika. Dalam periode waktu
dari 1900 sampai 1915, misalnya, pelaporan Muckrakers telah

berhasil meDuatul banyak perbaikan dilakukan oleh Amerika,
meliputi permasaJahan slstem negaia, lembaga pemasyarakatan
(prison), leklamssi bulan, lingkangan, pcrlindungan terhadap
kaum pekeija, perjudian, pajak, serta pelanggaran yang dilakukan
peru5ahaan*perusakaan besar.

Walaupun, dalam perkcmbangannya, berbagai penerbiion
majaJab yang meogembangkan gaya pelipulan muckrakLng- ini

kemudian banyak yang kolaps, Mereka meoghadapi soal pen*
danaan liputan yang sangal mahal. Pada sisi lain, para pengclola
pcncrbitan pun dihadang, dan ditekan, oleh pclbagai pihak yang
lidak betkenan dengan serangaD-serangan jumalisme seperti ilu.
I^ra pcmilikbisiiis besar raenyalurkan kemarahan mereka dengan
mengbenlikan pcmasangan ikJan di majalahyang memasang kisah*
kJsahmiickrokers, ibra pemllik majalah tak mampu menghldupkan

17 r)i d ^ri httj),'/»v\vw.spdctdcus.schoolnet cn.uk/himtApjsios, 2OOO.
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penerbitan mereka tanpa kontinuitas pasokan iklan. F^ra aparat

pemerintah pun turun serta, mengoreksi pelbagai kesalahan liputan

psiia muckrakers. Keberhasilan liputan mereka, yang telah ditandai

dengan kelahlran pelbagai perbaikan kebijakan negara serta
pemunculan undang-undang yang diputuskan Congress parlemen,

mengalami penyurutan minat. Publik Amerika kelelahan untuk
terus diajak berada di dalam mode peliputan seperti itu. Publik
tidak begitu antusias lagi dengan liputan bergaya muckraking.'^^

Dari fenomena periode Muckraking, dapat dilihat bahwa
jurnalisme investigasi tampil ke tengah keadaan masyarakat yang
memerlukan pasokan informasi yang bisa menjaga nilai dan norma
kehidupan dari kemungkinan penyelewengan yang dilakukan
berbagai pihak, kelompok, atau institusi. Dunia politik dan bisnis
telah memberikan dampak-dampak buruk (selain manfaat dan
keuntungan sosial dari kapitalisme]. Investigasi wartawan di
antaranya bertugas untuk mengungkapkannya.

Para wartawan ikut di dalam proses United States membangun

konsolidasi di dalam posisi bangsa industrial, pada awal abad ke-
20. Mereka menginvestigasi ke banyak persoalan dari kerangka
masyarakat, yang hendak membuat ekspansi ekonomi seusai Civil
War, namun menyisakan soal-soal revolusi industri: pertumbuhan
kekuatan ekonomi trusts dan sentralistis di beberapa gelintir orang,
kesenjangan pendapatan para pekerja kasar dan petani, korupsi dan
ketimpangan di dalam kehidupan politik dan bisnis. Konsentrasi
kekuatan ekonomi itu terbangun sejak 1880-an, dan memuncak
setelah 1900-an. Pada 1904, sebuah studi mencatat adanya 318

industrial trusts, yang menyentuh bidang-bidang bisnis seperti baja,
minyak, gula, tembakau. Para jurnalis koran dan majalah menjadi
pemrotes monopoli ekonomi yang ditumbuhkan oleh kekuatan
kapitalis'®.

18 Fedler, iog cjl.
19 Edwin Emery, op.cit., him 447, 450.

358 I jURNALlSME INVESTIGASI



4

Dari perkftinbangan sopeni Itu, lampaknya, dan awal kincrjS
jurnalisme invesLigaUf mcmbawakan elan crusading, dilemskan
dengan boitukan mucroklng. kclcmbagaan pcrs dicaCat sebagai
aktor poIiUk. The media as pohtical actors. fuHs Brian McNair®,
keUka membahas fenomena PoHticol Communcation dalam realHas
maxyarakal Amcnka. Di pcngujang abad ke-20, McNair mcnilal
keajegan media massa sebagai saJah satu unsur pohlik yang
mcmainkan poranan cukup berpengaruh.

'Demokrai Liberal telah meletakkan insUCusi media konlcm-
porer bukan hanya sebagai pcmbemuk fiiogsi kognisi dari di-
serainasi informasi, akan lelapj juga sebagai pelaksana fangsi
inierpretalif daii kegiatan analisis, penjelasan, dan komentar yang
dilakukan media," nilainya. Media lurul aklif raembori konlribusi
di pelbagai aiahan diskusi dan resolusi polilik, bukaa hanya
menfadi pengcrangka wacana agenda publik, bukanbacya sebagai
penyalur kepenliDganpolitisi menyemaikaapandaagannya kcpada
masyarakal. Media ikul menekan dan mengktiLik dari putaian
diskusi polidk yang leibaogun di masyaiakat. Kerf a media meDjadi
dipenuhi dengno kegiatan mengmterprelasi soal-soal polilik
masyarakat, alau, dengan kalabin, menjadi media polilik.

Pemikiran McNair mcnempaikan arah kecendemngan liputaa
jurnalisme invesligatif dengan sislem polilik yang mcliDgkupi
kcberadaan scbuah media pers. Hal iui menfelaskan perkembangan
jurnalisme invesiigatif, dari awal peliputan seznacara Nelly
Bly menuntut perhatian kehiasaan lerbadap ketcrpumkkan
masyaiakai kelas bawah, meojadi dipenuhi dengan wama polilik
yang demikian kuat di pelbagai dimensinya. Narasi pemberllaan
invesligalif, yang lerbangun aniara lain oleh suasanainteraksi dan
kompelisi mengefar aksenluasi isu dan dominasi wacana publik,
pada kemudiaimya lurut lerpcngarub olch pelaksanaan dari fungsi

20 ftrian McN'sir, 1909, An /nfmduainn lo fbhucnl CommunicoOon. Sttond
tdjijon. New York; RnnlJcdjjc (Zjnu.j, htm. ?3-7g
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sebagai "aktor politik". Nilai berita, reportase, dan logika, dari
jurnalisme investigatif, terkerangka ke dalam adonan faktor-faktor
tersebut.

Artikulasi wacana politiknya muncul dalam pelbagai dimensi.
Pemilihan umum [pemilu) tingkal nasional atau lokal menjadi ajang
jurnalisme investigatif membuka kasus-kasus pelanggaran partai
politik. Keaktifan wartawan, baik secara penuh (menjadi anggota
partai, misalnya) atau sekadar di tataran kesepakatan orientasi
politik, tunit mengarahkan kisah-kisah berita investigatif. Nilai-
nilai propaganda, dan populisme, yang dibawakan tabloid-tabloid
populer pun menyerentakkan gambaran investigatif ke dalam
gambaran benak banyak anggota masyarakat, dengan warna-warna
"kebohongan dan sensasionalisme" mereka—ketika paparan
laporan investigatif mereka masuk ke pencitraan term-term politik.
Banyak isu investigatif, yang diapungkan media, memanfaatkan
tenaga informasi untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan
publik, mengajak khalayak untuk berpindah orientasi politik,
atau memberikan tekanan kepada para pemutus kebijakan politik
pemerintahan.

Realitaskesejarahanperskemudianmemunculkanfenomena"the

journalist as pundit". McNair, dengan memakai pendekatan Nimmo
and Combs (1992, hlm.6), menyebutkan istilah "pundit" kepada posisi
wartawan yang melaksanakan kegiatan editorial, columns, feature
acticles, dan berbagai variasi format opini lain seperti Catalan harian
dan kartun, yang kebanyakannya membawakan fungsi satirical.
Pundit adalah sosok semacam tokoh masyarakat yang dihormati
pandangan-pandangannya, diambil dari terminologi Sansakerta,
pada awal abad ke-19, fase India modem, mengilustrasikan sosok
"pencari ilmu (pencerahan) atau pengajar yang tidak hanya memiliki
otoritas formal tapl juga memiliki statur figur politis".

Bagi dunia pers Amerika, kehadiran Walter Lippmann meng-
aksentuasikan sosok ke-"pundjt"-an bagi profesi jurnalisme pada
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awal abad ke'20. U melepas nilai kolektivitas kcwartawanan
sebasal sekumpulan pekeija yangberlugas hanya meniadi pelapor
in/oxroasi kepada masyaiakat Namun, ia menjadi sosok yang
intcgritas pandangaonya, analisisoya, kepiawaian po/;cy'nya,
dan kemampuan kbusus lainoya, sangar dihargai di forum-forum
diskusi publik. Dongan kata lain, waiiawaa-pundrf ialahseseorang
yang dapat rnameoganihi mnsyatakat kareaa otoritasnya dt
pelbagai'perisuwa pniitik. Mereka berperan scbagai'sumbef dari
kerangka opini dan arUkulasi opini, ogcndo-seflj/ig dan agenda-
evaJuasj, Mereka memasuki pcrang lokoh bijak, yang Uhu betul
bagaimana mengaroali dan mengomentaii kejadian-kejadian
poliUk, dan menurunkan keresahan masyaiakal akan kerumitan
persoalan politik yang lengah teijadi.

Dan dalam kaitan pcrkerabangan jutnalisnjc iDvestigaiif, pe-
munculan ke-'^pundif'-an jutoaJisme ini terkail dengan motif
"perjuaagan aUu ilhad", dan "pendedahan". Ruang jumalismo
investigatif meinbuka peluang bagi aspek kawartawanan unluk
mengembangkan orionlasl invesligatifnya ka dalam ruang
publik: masuk ke dalam "political class", terlibat daJam proses
"pengaliaa informasi"—yang kcrap bersifat konfidensial—dan
mernbuat tudingon-tudiogan yang amat dihargal masyarakal.
SemaDgat p^tisan meraaog kental dibawakan, namun lebih
condong akhiraya untuk disebut pembawa aspirasi yang mcmiliki
kredibiiitas. Orientasi politik, baik ideologis luaupun kepaitalan,
yang dikeaakannya, tidak mengbilangkan mereka sebagai pem
bawa suara "pencorahan" yang otoruatif.

Pada sisi inI, pekerjaan invesiSgadve reporting mempunyai
akses kepada realitas politik masyarakal Amerika.

Melalui kenyaUan ilulah, menurul Durgh", aniara lain
]urnalisme investigatif dilakukan oleh kalangan jurnalis. Apa

21 Hugo Do BucbK, 2000, Invcstisalive Joiinwlism; roaiCil and practice, London;
Rouitcdiii, dalsm "(niroductionta higlicc kjnd of loyulty" (him.1'26), danThe
Emsfjjence of tnvesugaiifJourtulism" fhlm 25-401
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yang membedakan kerja wartawan investigatif dengan wartawan
lainnya? Apa yang menjadi motivasi wartawan investigatif? Apa
kemampuan yang kerap harus mereka kembangkan? Apa signifikasi
kerja mereka selalu menggangu kehidupan masyarakat?

Gambaran sosok wartawan investigatif mengisinuasikan
tampilan-tampilan tertentu. Ada nilai romantik idealisme jurnalis
meraih budaya popularitas. Bukan hanya menampilkan pekerja di
sebuah meja tapi juga memerikan kemampuan uiituk melaksanakan
sebuah keterampilan praktis. Dedikasinya tertuju kepada kepentingan
publik. meskipun harus berhadapan dengan kekuasaan dan ke-
jahatan politisi dan para pejabat tinggi yang dapat menghancurkan
dan membunuh. Dengan kata lain, mengekpresikan unsur hati yang
polos. Sifat heroiknya membawakan misi suci dan petualangan. yang
sangat popular pada fase sebelum PD II, yang menyangkut hal-hal
menggelikan, tolol, raenjijikan. Konsepsi idealisasinya sebenarnya
berada dalam proses "selalu ingin ditemukan" seperti awal
sebuah fiksi memulai kisah. Posisinya kerap direndahkan, berikut
kemiskinannya, tapi dari hal itu pula tumbuh galrah petualangan, di
dalam proses mencuri "kejadian-kejadian" atau keterkenalan.

Organisasi Investigative Journalists
Pada perkembangannya, Amerika kemudian mengadopsi istilah
investigative reporting sebagai teknik peliputan yang cukup
bergengsi. Dari istilah tersebut, muncul pelbagai jenis peliputan
yang melibatkan .pelbagai kasus mengguncang masyarakat,
sehingga, pada 1975, investigative reporting telah menjadi jargon
populer dan mendirikan perkumpulan bagi para pekerjanya,
yakni, Investigative Reporters and Editors Inc. (IRE); pada akhir
1990-an, IRE telah merupakan organisasi kewartawanan yang
dihargai, melalui pengembangan kegiatan internal keorganisasian
yang tertuju pada pertumbuhan profesi kewartawanan investigatif,
seperti, kegiatan seminar mencari terknik-teknik baru investigasi,
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pelatihan riset yang menunjang penginvestigasian melalui Internet
atau peralatan pengindraan-jarak-jauh. sampai ke kegiatan
pemberian penghargaan kepada karya-karya investigasi yang
terpilih dalam seleksi setiap tahun. November 1998. di Cambridge,
AS. diadakan awal pertemuan bagi International Consortium of
Investigative lournalists. untuk memberi penghargaan kepada
karya-karya terbaik wartawan investigatif di seluruh dunia. Pada
penghargaan pertama itu, tercatat nama Nate Thayer, dari mingguan
Fbr Eastern Economic Review, di Hongkong, karena kerja keras dan
prestasi liputannya ketika menembus (mewawancarai) pemimpin
Khmer Merah Pol Pot.^^

In an increasingly frontierless yet complex world, there is a need
for in-depth information that transcends national boundaries. The
International Consortium of Investigative Journalists was created to
meet that need.

Launched in 1997. ICIJ is a project of the Center for Public
Integrity, a nonprofit, nonpartisan investigative research organization,
based in Washington, D.C.
ICIJ extends globally the Center's style of enterprise journalism in
the public interest by marshaling the talents of the world's leading
investigative reporters to focus on issues that do not stop at water's
edge. ICIJ supports and showcases the best international investigative
reporting and, through that, hopes to be a force for greater global
accountability.

Learn more about ICIJ, its membership, advisory committee,
funders, and staff, as well as its award for outstanding international
investigative reporting.

Pada sisi kewartawanan, jurnalisme investigatif mencatat konsis-
tensi sikap crusading, dari semenjak awal investigasi dinyatakan
sebagai oposan kekuasaan (kolonial). Dan oleh Joseph Pulitzer di-

22 Andreas Harsono. "Investigative Reporting", makalah untuk pelatihan investigative
reporting yang diadakan nleh tabloid mahasiswa BuJaksiimur, Universitas Gajah
Mada, Yogyakarta, 20-24 Februari 1999). la sendiri adalah salahsatu dari wartawan
Indonesia yang namanya tercatat sebagai anggota Investigative Reporters and
Editors Inc. (IRE), yang berdiri pada labun 1975 di Kolumbia.
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kembangkan, di dalam sikap jurnalisme ketika menghadapi kenyataan
sosial-politik yang terjadi di masyarakat. Salah satu contohnya, ialah
dari tampilan referensi jurnalisme investigatif Jack Anderson The
Washington Merry-Go-Houncl, yang pada 1972 menerima Hadiah
Pulitzer, bidang Reportase Nasional. Anderson membawakan sikap
investigatif "perjuangan" menolak dominasi kekuasaan, Pemerintahan
Nixon, dengan melaporkan sejumlah dokumen amat rahasia yang
mengungkapkan kecenderungan sikap pro-Pakistan pemerintahan
Nixon semasa perang India-Pakistan. Namun, bukan hanya itu,
Anderson juga membawakan sikap muckraking ketika mendapat
penghargaan untuk tampil di halaman depan majalah Time, atas
serangkaian tulisan kolomnya yang menyingkapkan praktek money
politic antara International Telephone & Telegraph (IT T) Corporation
dengan Partai Republik, untuk masalah antitrust.

Di Filipina, ada organisasi bernama Philippines Center for In
vestigative Journalism (PCIJ). Organisasi ini didirikan sekelompok
wartawan muda. pada 1989, setelah diktator Ferdinand Marcos
melarikan dirl daii Filipina. PCIJ didirikan oleh kepentingan para
wartawan muda yang ingin mengerjakan peliputan in-depth reporting
ataupun investigative reporting di pelbagai media mereka. Mereka
jenuh dengan tradisi pencarian liputan breaking news, yang tidak
raemerlukan kedalaman apalagi investigasi dalam reportasenya.

Sosok; Pamela Zekman

Kisah ini ditulis Linda Witt, di majalah Sunday, mingguan yang
diterbitkan Chicago Thbune, ketika mendeskripsikan Pamela
Zekman, seorang reporter investigatif untuk WBBM-TV, stasiun
milik CBS di Chicago.^^

23 William L.Rivers & Cleve Malhews, 1994, Etika Media Massa dan Kecend^ngan
untuk Meianggarnya, Jakarta ; PT Gramedia Pustaka Utama, him. 172.

24 Bruce D.llule &Douglas A. Anderson, 1994, News VVritting and Reporting for
today's Media, third edition, New York : McGrawHill, Inc., him.502-503.
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Di tcngab perc.ikapan teleponnya, Zekirido mcraih berkas
kuning caiAtdn hukiim daa mengorftskan tulisao. la ineocibir.
^^<'nge^nyi^. Suara lembulnya inerautkan eksprcsi tertenlu, tapl
lalapan tak bfirubah—bersinar lajam, beradreralin linggi. la scdang
menyelidiki bisnls pongawalan keamanan beroUai miliafan doiar
di Illinois.

Mengamaiinya di Iclcpon, seperii memperhatikan pemancing
tcngah mengail scsuaiu yang besar di ujang kailnya. Di satu menit
in mendesak, mcngencangkan ketegangan. Ulu, menggali lebih
dalam la mainainkan peran secnra berganti-gantj dan berJiku'Iiku,
daJam kccetdikkan incnarikulur panciogannya, dan lerlihat sangal
menikmati di liap menit sport yang dijakukannya.

"Tapt jfiilah poin yang saya inginkan," seninya pada pamilik
perufialjaan penjagaaa kcamanan yaog telah mcnggaji dnn menu-
gaskan scotang pria, unluk mengnwal sebuab pobrik percetakan,
yang Janpadiketaiuipemah ierlibnt kasus perampokan bersenjaia,
Negara Bagian Illinois lerlinggal dua lahun dalam mcDgecek
legalitas Jalar belakangnya. Sekilar9 nbu penjaga adadi sana, klaim
Zekman, bahkm ditemukan juga para pembunuL, pemerkosa,
perampokbcrsenjata, pecandu obac bius, dan para psikotik. Mereko
dipersenjalai dengan senapao, ditugnskan ineajaga kcaraanan di
bcrbagai tempnl, mulai d.ui apotik, rumah sakJt, sampai bangunan
pemcrinlah federal di Chicago.

"Konapa Anda tidak berscdia diwnwancarai leritang ini?"
Zekman berlanya.

Ada banynk perusahann lain yang tcrlibai. Saya sudah me-
wawancarai beberapa di ant.iranya,

Nah, ituldli. Tak seorang pun, di Dapartcmon Registrasi dan
Edukasi pcmerintah, memberit.ihu perusahnan-perusahaan ini,
babkan setclah para pckerfa mereka ditangkap karena kejahalan
fcckeiasan. Pcrvisaha.m Anda tidak scndih.

SE|AI?>,H (UKNALISME fNVmJCASI j 3^5



Hmmm? Uh.hum. Yeah. Uh.huh. Tidakkah orang-orang sejenis

Anda menginginkan mekanisme tertentu agar tak perlu menyewa
seorang pembunuh Atau, jika pekerja Anda ditangkap karena
pemerkosaan, tidakkah seseorang lantas memberitahu?

Tidak, salah seorang di asosiasi Anda bukanlah orang yang bisa
saya ajak bicara....Ini tidak terjadi padanya. Ini terjadi pada Anda.
Ini menyangkut televisi. Saya memerlukan perkataan Anda."

Zekman menyerah. Ikan itu lepas dari kail untuk sementara.
Sandy Bergo, satu dari tiga anggcta regular Zekman di Tim
Investigatif CHANNEL 2, memberi sebuah memo catatan
penangkapan seorang penjaga keamanan.

"Ini gila!" Zekman meledak. "Mengirim pemerkosa untuk
menjaga bagian pakaian wanita!"

Dengan marah, ia tekan nomcr-namor selanjutnya, yang ada
di daftar teleponnya.

"Hai. Ini Pam."

Suaranya hangat, bersahabat.

"Apa Anda siap untuk sebuah wawancara?"
Wajahnya menyusun kesiapan untuk sesuatu yang bisa

menjatuhkan, namun suaranya tetap segar, mengundang.
"Siapa pengacaia Anda ?"
Ia bertanya. Suaranya mendadak datar, mengiris, meng-

intimidasi, nada suaranya menampar wajah seseorang yang ada di
ujung saluran teleponya.

"Mengapa saya tertarik pada Anda?"
Seringai optimistik tampak. Ia mengambil kailnya kembali.
"Saya tertarik pada permasalahan industri Anda."
Suaranya melunak. Kini ia melakukan percakapan. Ini seperti

perbincangan antarteman lama, tetapi ini adalah sebuah teknik.
Sebuah keahlian yang diasah dengan cermat selama hampir 20
tahun masa karier sebagai reporter—sejak 1967, sebagai salah
seorang pionir perempuan di Biro Berita Kota Chicago, sekolah
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persiapDn bersUDdartmggi, seinacamM'A'S'H' yang mcluluskan
baayak repnrtrr top tingkat daerah dan Dasional seperll Mike
Royko, WaUet lacobson dan Seymour Hcrsli,

Zekman menggigit sntu kukunya, allsnya berkerut, namun
orang-selidikannya lidak mempetllhatkan keseriusan. Orang itu
malah mendengarkan temannya, Cerdengar bcrgumaD di lelepon.

"Uh hm, mmmmm, uh hm ... yah, Andabenar,'.'

PetUnyaan terus berlaojut. Perlahan, penuh keisbaran,
Zekman menggfring maogsa ke dalam jaring, Orang Hu feJab
betbohong. Pelbagai dokumeo, di badapannya, isinya bcrlawaaao
dengan apa yang dikalakan orang itu, Zekman bcrputar, dan lerus
berputar di dalam lingkaran, di liapwaktu mcngkover maleri dasar
yang sama. Seliap orang itu mengubah cerita, pada saal yang sama,
Zekmao mengekstraksi potongan kecil daii sebuah kobcnaian.

AkhirayD, orang itu tahu telah terpeiongkap, dan la lahu bahwa
Zekman meugeiahuinya. Hal ini mentemukan, untuk larabatnya,
keivaspadaan di dalam mcDggali kebohongan, pertautan erat daii
lingkaran leportase investigatif.

Gambaran Unda Witt, tentang Pamela Zekman, adalah aesuatu
yang tipikal bagi kerja wartawan investigatif. Bagalmanareportase
dikcrjakan dengan proses yang amat berliku, penuh periuangan,
kesabaian, tak mudah palah. la piga merupakan sesuatu yang
menjurus kepada keija peUputan yang tak mengenal lelab. BiJa
Zekman menyerah, tak mampu mencmbus orang-orang yang man
diminta unfuk tampJl siaran WBBM'TV, maka tak ada kesempatan
ia untuk membuka permasalahaa. la hanya akan tunduk kepada
keengganan, kemalason, dan kesengajaan perusahaan'penisahaan
yang lidak mau pusing dcngao urusan pengecekan Icgalitas para
pcnjaga keamanannya. Ia cuma menemukan permasalahan yang
menggantung. PersoaJan kemnsyarakatan yang hanya ia, bcserta
stafoya, yang mengetahui.ArtikelWitt mempetliJialkan keuoggulan
kerja reporter investigatif dibandJng kerja reporlase teguler.
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Gambaran kerja Zekman mengangkat permasalahan klasik
dari dunia jurnalisme, dan menyangkut unsur-unsur penting dari
kegiatan reportase investigatif. Yaitu, bahwa sebuah berita itu
merupakan kisah yang dilaporkan wartawan terhadap apa-apa
yang menunitnya layak disampaikan kepada masyarakat. "Kisah
berita bukanlah peristiwa atau isu yang sesungguhnya," ujar
Strentz." Banyak faktor yang melatarbelakangi kisah berita menjadi
sebuah laporan ringkas dan simpel ketika diterima, dan kemudian
disimpulkan masyarakat. Dalam kaitan investigasi yang tengah
dikerjakan seorang wartawan, hal ini berkaitan dengan pandangan
bahwa "apa yang dikatakan oleh sumber berita tergantung dari
bagaimana reporter memandang dan bagaimana reporter bersikap".
Maka itulah, wartawan investigatif memiliki kegigihan di dalam
perilaku dan persepsinya terhadap persoalan yang diinvestigasi.
Hal ini berguna untuk menghindari kemungkinan salah langkah
dan membatasi distorsi.

Sosok: Jeff Gerth

Tujuh dekade setelah Ida Tarbell, muncul sosok reporter investigatif
yang punya sepak terjang konraversial.

Orang itu bernama Jeff Gerth. Ted Gup—dari Washington
Post, dan peraih Investigative Reporters and Editors book award,
pada April 2000—memilih Jeff Gerth bukan tanpa alasan. Gup
mewawancarai Jeff Gerth, di usia 56, botak dan mengerut seperti

burung hantu, karena karier kewartawanannya sebagai reporter
investigatif di The New York Times.

The New York Times merupakan koran yang sudah berumur
lebih dari 100 tahun di Amerika. Empat generasi keluarga
memimpin koran ini. Koran ini juga meraih penghargaan Pulitzer
cukup banyak. "dari antara 1918 hingga tahun 2004, tak kurang 90

25 Herbert Strentz, 1993, Reporter dan Sumber Berita: persekongkolan dan menge-
mas dan menyesatkan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. him. 34-35, 58.

368 I JURNALISME iNVESTIGASI



penghargaan Pulkser dipcgaag oleh koran ini, mulai daii lipuian
poUtik dalam negeri; lipulan iniemaslonal, pemberitaan soal sains,
laporao iovestigasi. dan cdUotialoya,

Tulisannya, "WhyJeffGenh, a most accomplished invesLigalor,
j s also mostcontroversial", di Columbia JourriQlism Bcvfew, mer^un-
jukkan kekinian dari scorang lokoh—seieUh Bly dan TW)elI.

Sosok GcTtb mengjsahkan karler di seperempal abad
pekerjaaonya yang lidak kenaJ lelah, mcnggonjang-ganjing
Gedung Putih, Congress, dan kooglcmerat Amerika, meraengamhi
kebijakan dan debat nasional, scrta Japoran*laporan dan llpulan-
lipulan lurnalisme yang membual iri.

Gerth adalah orang yang mernperkenalkan Osama bin Laden
ke masyarakai, yang kloi lerkail dengan getakan Icrotlsme Gerth
juga yang mematahkan kisah Whiiowater dan raengekspos Hillary
Clinton sebagai komoditas dagang dan hubungannya dengan
regulasi industri dl Arkansas. Gerth pula, dua tahun lalu, yang
meraih Pulilzer untuk lipulan bagaimana Finna-fimia Axnerika
memben akses Ickaologi satclil yang amat sensitif itu kepada
kalangan Cina. la, dan TItttcs, telah mcDyampaikan laporan
sebanyak 25 ribu kala mengenai industri faimasi.

"Di banyak pengisahan, saya Cidak mengeiiakannya untuk
sesuatu yang koniraversial," ujar Gerlh, T^pj, pengisahan Gerth
dan Times banyak disorot. la telab mendak wa banyak orang dari
berbagai sumber-sumber informasi rabasiaoya. I^ngerabangan
kisfihnya di Whilewaler, danagresivilasnyadalammengangkaiWen
Ho Lee, mnntan ilmuwan Alamos, telah mengakibalkan ludingan
dari media, kaum partisan, dan banyak pembaca terbadap dirinya
dan sorangan Jerhadap korannya. Wjlliam Powers, kritikus media
di National Journal, menyebul Gcxth "the cowboyizalioD 0/ the
77mes."

2ft I. Ttat^aneo (tooS), T/k' Neiv }brk Ttmcs M^nviis Bcriia Tbnpo Tohii ofou
Mcjn?AoA,Jakartq: Vaycaan Obof Indonasjri.
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Ketika ia raenjeUskan kisahnya lentang Wen Ho Lee. yang

dltuUsnya beraaiDd James Risen, terllhal babwa ia bukan hanya
dlpetUnyakaa oleh orang luaj, lapi pata editor korannya sendiri
banyak yang menentangnya. Tcmuan-temuan Gcrth selalu
dipcrlanyakan. Mereka mempertanyakan reportase invcsligesi
Gerth, Dalam kasus Lee, ia dengan berani menampilkan laporan
investigasi bermodalkan satu sudut pandang untuk kasus nuklir
yang omat sensilif. Namun, daya letup laporannya lernyata
TOcmbuatgerah Gedung Putih dan departemen kehakiman

Gerth sangat mengbaigai privasi. la meinfokiis pcrilaku bukan
personaliles. Dalaro invcsligasinya, ia kcrap meoghilangkon "life
details" sosok beritanyn. Yang muncul hanyalah salu flgur "one-
dimensional", miskin, danamal kaku lerhad np empati. "inimcmnng
masalah reportase investigasi, dan iak ada yang bisa menolongnya
ketika sebuah subjek banyak membDiasi pcmbicaraan dengan
seorang reporter," nilai Ted.

Seymour Hersli, yang mengancarknn Getth masuk ke TTte
York Times, mcngatakan. "Gcrth ialali seorang profesional".

Hersh selaJu mcrasa nyainan berkerja dengan Gertb. Gerth sclalu
mcngerjakan apa yang mesli dikerjakanoya dengan baik dan selalu
slap untuk mengembangkannya. Pelbagai pibak di Investigative
Reporters and Editors (IRE's) memuji pcndekatan Gerth dalam
menginvcsligasL Gerth mcndckali subjek-subjeknya tidak dengan
caia"menguasai" akantetapimenempatkanmereka kcdalamsebuah
upaya reservasi. la hanya menjadi penampung permasalahan,
bukan pemulus soal dengan scgudang pembuklian fakta-fakla,

Inl teriihat dalam reporlase White^^'ale^, Maret 1992, Gertb
memulai kisahnya pada 197S. ketika Clinton menjadi pcngacara
di Arkansas, bersama ialrioya, Hillaiy, dalam kasus perumahan
dengan James B.McDougaJ, Scwaktu Cbnton menjadi gubcmur,
McDougal mengontrol bank dan Madison Guaranty, tabungan
dan plnjamannya. Kisab Gerth mengangkat pertanyaan layakkah
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scorang gubernur meDfalin kcmkraan seperCi itu, di mana
kcpenlingan-kcpciHlngao fioansial rneounggu uniuk dJalur secaj<i
KKN. PerJanyaan merebak pula k$pada kemungklnan penggunaan
tabungan dan pinjaman yang dlpergun.ikan antuk mcloloskaD
aluran-aluran yang mengunlungkan pihak-pihak icrtenlu.

Tak kurang dari Lnnny J. Davis, manian kosuUan preslden
Clinton, memuji Gerth, Pertama, Getlb dinibinya, bukan tipe
warlawan inve.^tigasj yang menggali dan meudapalkanfakta hanya
untukscgerajadioposanyaugsiap mengcmpJangkefcuasaan. Kedua,
dari sisi dasai karakler, "saya pikir Jeff adalah seseorang memiliki
seratus perseu Integritas. !a merupakan sosok jarnalis bsrdedikasi
dan eiis dengan pihak.pihak yang bersebrangaa dengannya."

Kisah kesepakalan lanah White\vater yang diluUs Gerth,
menuput Davis, incngilusliasiknn btigaimana fakta.fakta ddetakkan

dan pcmbaca dibimbing uniuk mengkonklusi, misalnya, "bahwa
Hillary Clinton mengambi) kcuntuagan dari posisiDya sebagai istrl
gubernui dan melakukan sesuaiu kcsalahan".

Thlkala Davis mcnyatakan keberalan lethadap pcndtraan
aegalif dari pelaporan seperti itu, Cerih meajawab, "Saya tidak
memiliti kesanggupan unruk zncnanggulangi tafsiran buruk orang
ketika mendapatkan gambaran fakta-faktanya, Ilu bukan peran
saya. Peran saya ialah menulis fakla-fakta. Tunjukkan pada saya
sebuah kelidakakuratan di laporan saya, dan saya akan sagera
mengoreksinya jika saya salah."

Davis laJu mcmiata tolongWebb Hubbell, pegawaiDepartemen
Pongadiian yang membawab: kasus Whitewaler. la ditugaskan
□inton untuk aktif merespon pertanyaan-perlanyaan Gerch. la
kesuUlan untuk memasok kcrja Hubbell. Pud meblui uang.

The New York Times lidnk pcrnah meagoreksi kerabaJi kisah
Gerth. "Karena memang tidak ada yang periu dikorcksi," ujar
Gerth.
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BAB 9

PERKEMBANGAN

JURNALISME INVESTIGASI

BOB WOODWARD

Bob Woodward, reporter dan editor The Washington Post, sejak 1971.
'Ada banyak orang yang saya hormati. Lincoln Steffens. Saya selalu
ingat sejarahyang dikerjakan Steffens dan kawan-kawannya pada awal
Abad 20. Lain, tentu saja, Vietnam, sebelum Watergate. Saya seorang
marinir, dari 1965 sampai 1970, dan melihal upaya pengelabuian.
Han membaca reportasenya, tentang itu. Tentu juga, buku yang telah
dibuat David Halberstara's. Saya melihat di sana sosok tauladan ...."

Korporat Media: A Club Culture
"Our worst enemy may be ourselves," kata kolumnis koran dan
blogger, Dan Gillmor\ dalam We the Media (2006). Corporate
journalism, yang mendominasi kini, telah menaikan profit secara
dangkal. Big Media nyaman denganhigh margins. Mereka memakal
dalil dunia Wall Street, "no margin is sufficiently rich, and next
year's profits must be higher still." Terjadilah kenyinyiran banyak

1  Dan Gillmor. 2006, We the Media: Grassroots Journalism By the Fteople, For
the People, Publisher: O'Reilly Media, Inc.: New Ed edition (January 24, 2006);
lihat juga. Encyclopedia of Communication and Information Volume 1, Edited
by Jorge Reina Schement, Copyright © 2002 by Macmillan Reference USA, an
imprint of Gale Group.
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orang, bahwa para manajor pcnfirbitan koran danmtsdia eleklronik

tcUh mcwoiong jumlab dan muJu jurnalismo unluk mcraih

profiL

Gillmor menilik lentang pupusnya monopoll BigMedia kaieoa
pemunculan Internet Publikasi tea! lime mcngselonlor kJaalayak
worldwide. Orang kebaoyakan, yang mengairibil garis juraalis
grojsrooW, bisa melaporkao berita. ioptops, tclcpon genggam,
dao kamera digital menjadi alat juioalJsme, Dan membuat berita

manjadl dunia percakapan Gillmor mcnsoplos fenomena how we

moke—ond r\evvs. Gillmor menunjukkan bagaimana
liap orang dapat membual berita, melalui petsono} hlogs. Internet
chatgrovps, email dan peiangkal lainnya.

Abad kc-20 memberl lempat pada para big buar/ie^jurnalisme
yang membangun korpcrasi media. Ini dikaxenakan kapitalismc
yang meDywuh juang pcrtumbuhan ekonomi unluk membuat
konsolidasi bagi gerak industri. pemlllk media dimiata untuk
ber-enteipr/rer membangun usaba media. Di beibagai wilayah,
kapitalismememformatpemunculanpararaksajamediakctimbang
uaaha kelonlong.

Di Amerika, pada awal I970-ao, diberi jalan bagi koran-koran
yang ingin mcmbukawaruog iklan. percelakan, dan siikulasinya kc

daJam dua ruang kercdaksian dan penerbitan. Walau AJ, Uebliog
ielah menujum bahwa kemerdckaan pers bisa lerpuruk ke dalam
tangan para pemilik media. Dan urusan kemerdekaan pen bisa

bauya roenfadi rcalitas finaasial semata.

Pemunculan media eleklronik, semacam radio (dan kemudian
televisi), memicu konsolidasi induslrl media ke dalam korporasi.
Pembaca dan pengiklan ditarik untuk menjajagi korporasi Big
Media sebagdi pemasok kebutuhan informasi masyaiakal,

Dalam amatan Gillmor, laporan Edward R. Muriow's on CBS,

dan lampilan on onchorman Waitpr Cronkite, merupakan mumen-
momen awal di mana jurnahsrne muJaJ melirik sefaaian berita ke
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dolambeatukaonetnvWis. Tapi.dalaisparkembangao k^mudianoya,

jumalisma jadl dipmuhi adegaii*adegaT) horor krimlnaJitas dan

sensasi u)fcftainmenl. Bahkan jumalisme mulai melirik campuran

bexita cetak dan elekctonik sebagai scbuah konvcrgeosi.

Akan letapi. di AS tdalam bea(ukan yang bctbeda dengan

Indonesia), pemicunya iaiah media lokaJ—yang menyebai, dengan

biaya muraJi. menampilkanliputan-liputan kekerasan dao hibuxan.
Mcrcka menghafar media mapan yang keiepolan dengan bwya
produksi pelipulan serius. DaJil "1/ it bleeds, it leads", di mana
aroma darah menjadi aroma pemberilaan, pun mcnjadi maQtera
iocoineb'sreports, dengan campuranjumalismeselebriti. Gemanya
panjaug. Lalu meniilar, dan mcnghibrlda. menjadi korpcrasi. Pada
1990-aji, misalnya, teJevisi lokal menjadi peuya)] Jniptcsi'impresi
boroT kiiminal Amenka jadi penderlta pengikisan view of neivs.
Peluang iLu lalu dicaplok, dan dikopi, pebUnis media. Racikan
lipulan macam ilu diambil alib. Dan, sekali lagi, tanpa mcmikirkan
mutu jucnalisma.

Tontu saja, lidak seraua berbual Itu. Media macam The New

York'Times, The tWiii Srreef Journal, dan The Wbshington PosU

misalnya, maslh dikuasai pemilik yang lidak begitu peduli pada
hilung-hituogan pendek Wall Street. Kita membaca, misalnya,
bagalraana invctigatif dipakai ftjst mendongkrak rautu jumalisme,
lewal Vibtergn^'

Mengapa korporasi masuk kc dalam bisnis media? loi karesabisnis
telah menjadi bagian bidup kita. Bisnis telab jadi pertunjukan,
sebuah drama lentang kebeboban dan patualangan. Para aktomya,

menurutMelewardanMcCanaM2004), adalahbcrbagaipenisahaan
yaag menggunakan citra atau aksi sebagai drama dan inliik untuk
manaiik masyaraknt..

2  T. C. Mclcwarand Chrisic>pli«rD. McOirin. Fawu oftheglobal corporalttbjcjndr
dalam HANDBOOK OF CORPORATE COMMUNICATION (20M). Edited by
Sandra M. Oliver, RoutJadga, London.
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Bagaimano kita memabainf jaringan korporasi jadi patadigma
d; dalam kehidupan sosial dan pkonomi? Beberapa pengaiual men*
jelaskan melalui perub.ihan lanskap dunia kerja dalam dimensi
contemporary cuStaro! producers. MnRohbie's^ (2000) mcrujuk ae-
iiimlab teori sosial rejlexivify, networkcukures, govemmenlaliry and
individuolizalion sebagai bagian dari kcgiatan cuhurai economy.

Perkembangan lekknologi komunikasi mcmben wadah. Keti-
ka (nterneL dUemukan, dan dikembangkan, sistcm komunikasi
pun menjadi cair ke berbagai medium, dan menjadi sistcm, Dari
sanalah, digariskan fase network society, dan penibahan workets
benkul buruh, maoajemen, dan unil bisnis yang saJing berjejaiing,
dan berkoporasj, Kapitallsme kcmudian memroses tasirukrisasi

orienlaslaya kc daJam fleksibilitas manajemen, desentralisasi dan
jejaiing penisahaan secara iatenial pun perbubungannya dangan
perusabaan lain (Caslells, 1996)*. Ini menjadi realitas ekonomi di
fase kultur industri beibasis tcknologi komunikasi.

Ibknologl komunikasi memiaia peruaahaan media dapat
melayani kita umuk nyaman berkomunikasi "di mana saja, kapan
safa, dao siapa saja". Terlepas dari imbas ncgalif yang memburu
hidup kiia, seperti diterakan Gates (1996) and Negroponte (1995),
perkembangan teknologi media Itu dimanfaatkan ke dalam proses
bisois korporal media massa. Berbasis pcnyemalaja daya teknologi
infoimasi, korporasi media massa memola perubahan masyaiakat
akan kreasi, koleksi, dislribusl, dan akses informasi.*

Bagl jurnalisme, inl mengubab pola gatekeepers, para
penjaga gawang berita, yang tidak lagi bisa duduk benopang

Dakfo David Ue, InwjsUgatms New Modalities of Work in the C\ilai«J
Induatries; dalam InformaQon Communicaljoii TfecKnoIoiics And EmeTjSng
Dusinesi SiraiegScs, Shenia Van Dtr Graaf and ̂ ichl W^hida, f2007) United
Kinedom bj' IHea Group Publishing (anicapnnt ofIdea Group Inc), 3 Henrfellj
Slrcul. Covent Garden. London.
Dolaoi Michael B. Goodman, Today's Corporate Communication Punciion
dalam HANDBOOK OP CORPORATE COMMUNICATION, ibid.
tbid.
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kaki. Pangelola irtedU hams berjumpalilan mencarl, maQstusuri,
dac meogkaJkuIasl. aampal dl mana kakuatao isu daD isi beiira.
Masyarakat meojadi ladang kalkulaai sampai berapa jauh dapat
ditembus, Tak paiak lagi, upaya korporasi media massa mecjadi
satu iahaii yaag dibootuk dan dijajagi sebagai sebuah manajemcn
bisQis^Dimensi egalitarian dan kolabcrasi distrukhihsasi sebagal
kokuaian bisnb infoimasi. SJfat-slfa) ̂ /nks yang iDcnghantaikaii
emaJ! kJfa latkirim kc barbagai ntedium. diraih korpotasi media ke
dalam peoghanlaran pembeniaanyaog bisa meojambaDgi berbagai
khalayak di beibagai jenjaog.

Khalayak itu dianggap sebagal sta}xhoideK. Mercka men{adi
scbentuk himpunaa kompetensi yang hams diperhilungkan. InJ
terkait dengan uhiran kapasiUs Jocalandglobaltnvironments-ayd,
sidJS komunlkasiLya. dan orienlasi peminaiannya. Hituagannya
tertuju pada raihao iklan. Tiap unit mcdia^korporasinya mesli

mengkalkubsi nilaj berita yang dapal dlmiiiati, dan menjadi alas
bagj markeling pencatian iklan,

Ekspctasi korporat media menfungkirkan kenangan lama
tcnlang para sabagai Anflng Ponggonggong semata. Jejarlng kor*
porasinya memlnla produk jumallsmenya hams memainkan
dcngan cennat dan jeli unsur^unsur berita, sepertl lovnediacy,
Pixudmity. Consequence, ConfUct, Oddity. Sex. Emotion. Prommcncc.
Suspense, dan Progress. Berbagai kflraponen lal, misalnya, di(ela-
Jahl ke dalam ekspektasi produk juinallsme yang dapal meralli
kepentingao khalayak—lanpa terjaluh kc dalam putoian Tmanslal
semala. Artinya. cnutu produk peraberitaao jurnalisUknya Ictap
dalam standarisasi quolity conticd tertentu, Ekspelaslnya. doogan
demiklan. berada dalam garis korporaai yang menielajahi ruaog
"minal dan pethatian" pnVocy khalayak namun dcngan acuan
standarisasi "nilai" produk jumalisme yang baik. Pada tilik inilah,
diperlukan upayamanajemenmediakorporasiyang lems-menerus.
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"Fbcus more on acUvitics desi^oed Jo transform iofomiation Into
knowlcdse," saran Dbir and Harris (2001} ketika meogemukakan
the demand for new corporate compelencics. "For example,
analysing, imerpreling, and evaluating activities that drive the
dedsion*iTuikjng process."

Khalayak iCu juga mesti diberi new Ume horizons. Ini berajli
kekuatan korporasi unluk terus mencmukaij dimensi persepsi,
e^enence, atnu interes khalayak yang baru. Ketika siaran.siaraa
paDjangmacam "mama selcb" mengguncanghampirseparuh siaran
malam pemirsa, /nner bisnis media tidak serta merta menjaiuhkan
slandar siaran jumalislik di programa lain ke dalam adukan to
eniertain dan to in/o/m untuk mcnghibur "juri potlot" semata.
HorisoD waktu yang dikerangka koipotai.media raesll membual
capaian "continuing education emphasize intellectual capacity
and professional development" di dalam produk infonaasinya.

Dan khalayak media juga melahirkan korapelisi baru. Tiap
media rnengamsalkan adanya ccruk pasar. I^ai itu lalab pasai
Informasi yang kian idni klan laiu laJang dengan cepal dan
mcrangsak. Artinya, khalayak dipenuhi dengan berbagai channel
komunikasi dan informasi dalam tiap butiran waklu on mind-
nya. Dengan begitu, manajemen korporate media membuluhkan
upaya pongembangan lalenla pemahaman persoalan masyaiokat,
dan laoggap membangun dan memindahian kebijakan lama yang
lapuk. Ini beiaxti kcrja penyempumaan marketing and sehing.
understanding stakeholder needs, problem solving, desigiung and
depJoying o/fecllve so/utions. and communicating.

Dampak: Beberopa Indikusi

Perkembangan jurnalisme investigalif telah mengalami bcntukan
yang bcrbeda dengan fase-fase akhir abad ke'19 sebelumnya. SeJa-
ma liga dekade, dari ohad ke-20, hitungan "medjo market" telah
mcmengaruhi pelaksanaan ker)a jurnalisme investigalif. Tekanan
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ekonomi dan kultural mengidenlifikasi perubakan yang tcrjadi
semenjak awal abad kc*2D pcrturDbuhan juinalisnia l&vestigatif.

Nilaj>iiilai responaibllllas sosial dan pcranan palayanan publik
dari jurnalismc iDvesligalif larlelak di perkembangon demokrasi
liberal. Makaniame demolsasi, yang mengldaalkan kebeba&an

peis, oiemang mclmdungi kegiatan juroaliame iovesligatif ketika
berhadapan dcngao seba^ao kepenlingan ekonomi dan negara.
Pendekatan "leorl media" inisalnya, meDunjukkan fakwr-faktor

idcologi dan ekonomi sebagai pcnentu keglalan dan basil kcrja
jurnallsme. Peodekatan ekonomi poUtik telah memaparkan
dampaknya rerhadap dcrcgulasi media, pemiUkan media, dan
menginlensirikasi pcrsalngan media. Peikembangan orgaoisasi
media juga memalnkan pcngaruh terhadap ptofcsi jumalisme dan
kapasitas lurnalislik, dalara kaitan kegialan para pekerja pers dan
stafpuUic relalions.

Deborah Chambers* memaparkan bcbcrapa kecenderungan
itu ketika mengobservasi pelbagni perubahan yang tcrjadi di
dalam lerminologi jurnalisme invesligaiiT. la incringknskan caCatan
pelbagai pentbahan konteks pemberitaan jurnalisme Investigatif
itu ke dalam lima faklot, Pcrtama, keluasan korporasi pcmiliknn
media telab meiintangi peran "Ihe fourth estate' jurnalisme
sebagai pelayan demokrasi publik. kaieoa telah menjadi pellndung
bagl kepentingan usaha penetbiLan paia pemilik media, Kedua,
pelbagai kebiiakan deregulasl telab merintangi pemeriotah untuk
melakukan kontrol terhadap kegiatan monopoU media. Ketiga,
deregulasl media meDgkomoditaskan media meujadi "labloJdisasi"
ioforma&i berdasar consumer-s^ie—pada konteks ini. keglatan

jurnalisme investigalif menjadi terganlung kepada iotcnsitas
kompellsl antara kcpentingan khaJayak dan kcpentlDgan para
pemasang Iklan. Keempat. keseimbangao rcportase invesligatif

6 Deborali Chifobccs, Critical Aproachss lo The Media; The Changing Conisxi
for Inveaigoufloumahsm, daUm Huso Da Burgh («d.). 2000, InvcsUsallvo
joumelism' contextand pnicda;, London: Rouiledge, him 89-108.
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menjadi lerukur kepdda pereoalan kedudukan pwa pekefln media
aniara sebagai pelapor kejadian dan penghasii (joi/rcefj pelbaga;
kajadian. Kelima, kerangka normati/ journaiisiic skiUs and ideals
menfadl didominasi promosi kerja public relaWons,

Semua ilu dfawali oleh pelbagai tindakan dereguiatifyang hen*
dak memandirikan posisi juroalisine di dalam reolitas kebebasan
pcra ketikn menjadi pclayan demokrasi publik. Keberadaan )^^
oalismc invesdsatif menjadi lerkail dengan pclbagai kcgiaCan
deregulasi, yang dilakukan semenjakpost-PD II. Luka-luka parang
duoia, yang mcnghimpuo media aebagai tenaga propaganda
kefcuasaan, menjadi alasan pentingnya deregulasi media. Polensi
propaganda, yang dilakukan Hiller misalnya, menjadi alasan
mengapa deregulasi ihi dilakukan. Pelbagal pihak sepakat unlok
membuat regulasi media yang baru, yang labib dapal melindungi
kepenifngan publik dan kebebasan berbicara.

Pelbagai pemerinlahaa oiemuruskaD uniuk raelakukannya,
sejak tabua I9a0'an. Kode elik jumalistik dlbuat leblh kelat lagi
dalam mengkrileriakan faktwfaktor fcepatutan, akurasi, dan
sebagalnya; untuk menfaga media dari lesidu kekuasan fpolilik
dan bisnis) yang hendak mendistoxsi dan menseasasionalisasikan
infoiroasi. Pengotur^ eiiktcrTuju kepada akurasi, keberimbangan,
penghaigaan icrhadap privasl, kemondirian, responsibililas, pang,
haigaan lerhadap hufcum, dan moral. Akan telapi, sejalao dengan
itu. pengDturannya pun terbakukan ke dalam taia ailai freedom
of speech dari kerangka ivestcm societies yang mcrapriorilaskan:
reput.isi, ptoperti, ptivasi dan moral dari individual warga negara
dan kelompok sosiaJ dan kcamanan negara.

Berbagal kode jiirnaLsme, yang dipengamhi pemikiran
Eemokrasi Liberal Kapiiolis Barat (l^esfem), di dalamnya praktek-
nya mempetlihatkan sisi positif dan sisi negalif, Bagi jurmalisme
investigalif, sisi Degaiifnyadapatdilibatdari krilikanpara pengamal
yang raenyaiakan longgaraya batasan "kebebasan pers" uaiuk
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mempublikasikan segala hal yang berkaitan dengan pemberitaan
pers. Nilai positifnya, ialah peluang yang terbuka untuk meng-
hasilkan obyektivitas dan manfaat pers, bagi kepentingan publik,
dari kiriman para pemilik media.

Kecenderungan aktual menguraikan pekerjaan media jur-
nalisme investigatif dengan kepentingan negara dan dominasi kor-
porasi ekonomi. Stniktur organisasi kegiatan investigatif menjadi
terkait dengan sistem yang dirancang ekonomi kapitalis yang
membawa tujuan bisnis kompetitif dari kehendak para pemilik
saham. Maka, produk pemberitaan juinalisme investigatif pun
menjadi barang komoditas yang dipotensikan sebagai margin
peraih laba-keuntungan ekonomi.

Karena itulah, kemudian, pelbagai kebijakan deregulasi media
mengkombinasikan nilai-nilai dari pencarian keuntungan ongkos
kerja [operasional) jurnalistik, pilihan isi media sebagai unsur
komoditas, dan upaya-upaya ke arah perluasan "pasar". Hal ini
mereduksi kemandirian kelembagaan media, mengkomodifikasikan
isi media dan audiensnya, dan menjaga fokus liputan kepada
permasalahan yang menyangkut minoritas dan kemiskinan
masyarakat. Dengan kata lain, upaya membuka peluang terhadap
investasi media yang tidak hanya hendak meraih nilai "profitabel":
dalam pekerjaan semacam investigasi. Untuk itu, isu-isu liputan
investigatif pun mengangkat kasus-kasus polusi nuklir, dari
industri nuklir—yang kerap memiliki kontak (menjadi rekanan)
dari para pemilik media.

Dalam perspektif lain, temuan propaganda model dari Noam
Chomsky dan Ed Herman (Chomsky dan Herman 1979, Chomsky
1987], menurut Chambers, merepresentasikan permasalahan
tersebut—dalam kaitan keberadaan jurnalisme di masyarakat
kapitalis Amerika. Bagaimana sebuah konspirasi tumbuh di
tangan para elite yang melakukan kontrol terhadap pemberitaan
dan informasi. Media menjadi subjek wawancara-ordinat
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kepentingan polilik, ekonomi, mililer dan kuUut elite Nodonot

Security State. Dan, rii lengah rcalitas konspirasi itu, para penjaga

gawang (gotokccpers) media memalnkan per,in dalam kckuatan

jaringan orgaoisasi profit-making yarig tcrkait dengan kepenlingaD

pcmcrintan dan kepemmgan bisnis.

Dengan kata lain, nilai produk jumalisme invealigalif menjadi
teralokasi ka dalam sistem prppogando model dari atrukiur eko
nomi polilik yang sengaja dibentuk olch kepeatingaD negara dan
pertumbuhan ekonomi.

Di samping dipengtiruhi pemilikaa dan konlrol media,
jumalisme Investlgatif juga tcrcetak ke dalam jaringan kerja
dari intemationQl markets. Fenomeoa tycoon Rupert Murdoch

mengimperium "pasar" media secara mullin.isional, mlsalnya,

menaropilkan kasus-kasus liputan jumalisme mvesllgatif yang
harus berliadapan decgao dinamika kepentingan ckspansl bisDls
muJrilalerol, yang kerap mengakuisisi media sampai kc tingkat
joximaUsde conitnt.

Daya gcrak pasar Informasi juga meminta lema-temo liputan

jumalisme invesligalif akhimya hams menyesuaJkan diri dengan
onentasi baiu dari koasumen Tbpikdopik investlgatif masuk
ke dalam wilayah pemberitaan semacam "holidays, food, home
mortgages, dan personal financo": atau Jsu-isu spektakuler yang
bersifai lokal, yakni sekilarnn pnristjwa-peristiwa "keluaiga dan
rumah".

Hal ini membuat area pemberitaan invcsstigalif benibab. Dari

pcmHcrilaan yang semula amat raemburu pelaporan yang bersifat
hard, kerja Investigalifjadi banyak mengungkap yang bbih bersifai
soft ;oumfT/;sm. Kisah-kisah berita soft neHs dan/oori/re* himran
interest menjadi buruan wartawan investlgatif Liputan poUtik,
semacam knrupsj kepentingan pubhk, tak lagi dihuru, Oricntasj
pemberitaan sern.aacam ilu direucanakan dan dilaporkan sccara
flekslbel dan adaptabel, disesuaikan dengan perubahan yang
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menguat di dalam tatanan ekonomi dan politik masyaiakat.
Hal itu terlihat dari kasus riset pasar, mengenai "apa yang mau

dilihat khalayak di dalam pemberitaan US Local-Television News,

pada 1998, misalnya. Basil riset mengindikasikan perubahan
konsep pelayanan dan profesionalisasi juinalistik bagi tatanan

publik demokratis, menjadi rancangan konsep pemberitaan

entertainment journalism, jurnalisme hiburan. Contoh kasus
ini, antara lain, memperlihatkan fenomena pemunculan istilah
infotainment: sebuah erosi idealisme jurnalistikterhadap pelayanan
publik. Arab pemberitaan infotainment, atau gaya berita jurnalisme
hiburan, ini banyak diadopsi media di wilayah Western Eropean,

seperti Inggris, Nederland, dan Denmarks.
Dengan demikian, ada tantangan perubahan konteks jurnalisme

investigatif yang didorong oleh perkembangan realitas pemilikan
media, dalam korporasi-korporasi internasional, dan intensitas

persaingan komersial dan praktisi media.
Semua itu berdampak kepada sistem penyebaran informasi

yang harus dikerjakan secara berbeda oleh kalangan profesi dan
pemberitaan media. Kekuatan idealisme jurnalisme investigatif
akhirnya terancang kepada alokasi baru dari bentukan "consumer-
oriented".

Indikasi: ketidakprofesionalan dan mutu pemberitaan

Situs people-press.org, dalamlaporanberjudul Striking the Balance,
Audience Interests, Business Pressures and Journalists' Values

(1999), melaporkan ketidakprofesionalan media dan penurunan
mutu pemberitaan dalam performa media di Amerika.

Overwhelmingly, news media professionals say the lines have blurred
between commentary and reporting and between entertainment and
news....A growing number of reporters, editors and news executives
also say that news reports are full of factual errors and sloppy
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Tcponlng—Morp of th« nnws media today than just a few yuars aj^o
say IKh press drives controversies rather Ihan just rcpoits the news
in thp way jt covers the personal and ctliical behavior of public
figures, (people-press orgi <http-//pi;opli'-pce««or^reports/display.
php3rReportID=67 > Rcluasul: March 30,1999)

Para wnrlnwan AS tidak memisahkan antnra komenUr dcnsao
reportase dnn antara cntcrtaintnenl dengan berila. Selain ilu,
di dalam laporan pemberitaan, moteka mdakukao kesalahan*
kesaJabao faklual. dan kerja reportase yaiig lemah. Semua itu,
membuat masyarakal mengritik fungsi pers yaog dilakukan media,
ftrs dinilai menjadi pendorong munculnya jnasalab konlrovetslal
d.uapada menjadi pelapor pemberilaan berdasai reportase yang
balk, khususnyn ketikn mengangkat laporan pardaku dan etik
lodividu dan paia publik figur.

Laporan situs ioi dihasilkan dari riset tentang pcmberitaan

media di Amerika, pada 1995'1999, yang melipuli media
cloktronik dan cetak berskala nasional dan lokal. Diker)akan oleh
Pew Research Center yang mensurvei 552 top executives, mid-

level editors end producers, dan para reporter dan editors, Melalui
poling, riset ini bekerja sama dengan asosiasi the Committee of

Concerned Journalists, dari 20 November 1398 sampai 11 Fbbruari
1999, Survei ini meliputi media cetak, radio, broadcast dan cob/e

to/cvision, seita fntemefnetvs.
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Tabel 2. Increased Self-Criticism

National Local

1999

"! W1 i'dvCriticisih^. 1. 69 ■'i'.r "j.44,-|
44 30 53 1

..x .  1 3

100

30 ;  .40:, 40

58 59

5 ~2 1 1
■ iob' 7' iSo 1

iOhlyreport'the facts , .48 45 61

iDrive' the cdntroversy 41 49 33 1
fNeihter 3 4< 1
SDdn't.know-7;Refused;,. '. , 4 3 2

100 100 100

Sumber: Pew Research Center (http://peopIe-press.org/reports/dispIay.php37Report
IDs=67;Released: March 30,1999.

Riset ini melaporkan bahwa sebanyak 40%, pada 1995, dan 30%
pada 1999, media berskala nasional melakukan penyampuran
opini (komentar) dengan reportase. Di tingkat media lokal lebih
besar lagi jumlahnya, yakni 53%, pada 1995, dan 23% pada 1999.

Dalam hal akurasi fakta dan kerja proses pencariannya di
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daJam peliputan, peisenlase kcsalabaa cukup Unggl terjadi pads
media nasional, ̂ akni'sebanyak 65%. pada 1995, dan 58% pada
1999, dilakukan media nasiooaJ. Pada media lokal, kcsalahaa
aktuaJ dan kelemahsn reportase Icbih tendah dilakukan. yakni
59%, pada 1095, dan 42% pada 1999.

Kcdua gtsjala itu terlibal di dalam pelaporan borita mengenai
perilaku elik dan personal padapublikfigur;"Moreofthe news media
today Iban jusl n few years ago say the press drives conlrovcrsies
rather than just reports Ibe news in tbe way il covers ibe personal
and ethical behavior of pubbc figures" fpeople.prcss.otg, 1999).
Media yang melaporkan bcritanya berdasarkan fakla banyalah 48%
(1995) dan 45% (1999), biJa Riellhat kinerfa yang dilakukan media
nasiocal Sedangkan pada media lokal terjadi penunman kualilas
peraberilaan yang cukup Qnggi, yakni dari semula 60% pada 1995
kemudian mcnjadi menuiun 39% pada 1999.

HaJ ini berdampak pada peran media sebagai waclhdog role.
Booyak media yang leblb menjadi pelapor isu-isu kontroversiaJ
daripada penyampai fakta. Masyarakal pets, sebanyak 41% (1995)
dan 49% (i999J, meuilai media nasional lebih baayakmemerankan
sebagai pelapor hal-hal kontroversial. ftda media lokal, hal
ini lebih mengcjuikan lagi, Dari scmula hanya 33% pada 1995,
kemudian meningkal jadi 56%, masyarakat pcrs menilai media
lokal telah melaporkan hal-hal yang bcrsifat kontroversial dl dalam
pemberitaan orang-orang yang menjadi tokoli publik. 'About half
of journalists and media executives say lhal in reporting on the
personal and ethical behavior of public figures, news organisations
often drive the controversies rather ihaa merely report the facts"
fpecplo'prcss.org, 1999),

Fenomena lersebut memerikaii gejala kincrja pemberitaan
mediayang belum melakiikan pola peliputan dengan bajk, Berbagal
media belum mclaksanakan tugas watchdog role-nya dengan baik.
"Fully 72% of Americans say such reporting perpcpiates scandal,."
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menurut laporan riset tersebut. Hal ini, misalnya terlihat di dalam
pemberitaan media mengenai Clinton-LewinslQ''. "Clear majorities
in the national and local press," menurut people-press.org (1999),
"for example, agree with the public that the Clinton-Lewinsky
scandal was overcovered."

Indikasi: Independensi Media
Upaya civil society untuk memerangi korupsi didukung oleh kerja
investigasi para jurnalis, menurut Kompas (14/3/2003). Kompas
memberitakan hal itu dalam kerangka wawancara dengan Peter
Eigen, Ketua Transparahcy International (TI). TI ialah organisasi
nirlaba yang bermarkas di Berlin, Jerman, ini sejak tahun 1993
melakukan riset untuk menghitung Indeks Persepsi Korupsi (CPI)
di berbagai negara.

"Pers yang bebas merupakan salah satu unsur panting untuk
memberantas korupsi," menurut Eigen. Hal itu sebabnya, kebe-
basan pers merupakan salah satu program kampanye Iransparancy
International di jerman,- Lebanon, Meksiko, Panama, dan di
berbagai negara lain.

Pada bulan Oktober 2001, Komite Tranparency International's

Integrity Awards memberikan penghargaan kepada tiga orang war-
tawan, dari empat orang, yang mendukung usaha pemberantasan
korupsi. Ketiga wartawan itu adalah Carlos Alberto Cardoso, dari
Mozambik, yang tewas ditembak pada November 2000, ketika
melakukan investigasi atas kasus penipuan terbesar dalam sejarah
perbankan di negeri itu. Penghargaan juga diberikan kepada
Georgy Gongadze, yang menyelidiki korupsi pemerintah dan mela-
porkannya di layanan berita Internet, yang tewas dibunuh dengan
cara yang amat brutal pada musim gugur 2000. Wartawan ketiga
yang menerima penghargaan ialah Nobert Zongo, dari Burkina
Faso, yang menjadi wartawan di mingguan L'independent, yang
juga tewas terbunuh pada 1998.
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Clohol Conuphon nepurt 2002 mencatal, sepcrti dHaporkan
Kompos, pada lahun 20rti, satu dari empat jurnaJis di dunia tewas
ketika serlang meiakuLin mvesiiga^i atas suatu kasus korupsi.
Peliputan politik mRTnang memiliki Veierkaitan erat dengan korupsi,
Investigasl nicrupakan salah satu leknik peliputan jurnalisme
yang terkait dengan permasaJahan korupsi; invesiigasi korupsi
mcrupakan kerja jiirrtalisiik ynng meniiliki rlsiko cukup linggi.

AkanteUpi.pchpulaninvfistigasI lidakhanyAtetkaitdenganpehpuian
korupsi. InvestigAsi juga berhubungan dengan independensi media
dao keinampuaji manajemcn kercdaksJanDya, Indcpecdecsi menjadi
dasar rcdaksl media mengembangkan iovestigasi. Macafemcn
media merupakan sarana rcdaksi mengcksplorasi liputan. Pada sisi
inilah, kapasUns mauajemen media memegang petao, Indepeudensi
media menjadi icrdorocg. Narmm, lidak scmua media mcniiliki
manajemen seperti ilu. Banyak hambalau justru terfadi akibat
kelidaksinkronan antnra kciagmao redaksi dengan bagian bisnis di
dalam satu media. Kepcniingan bisnis media sering mcngbembal
rcdaksl xintuk mcngombangkan lipulao investigasi.

Pelipulan mvesLigasi media, dengan demikian, bcrbubungaD
dengaD numaiemen media, Tbkanan dari saJes departments ond
sponsors, serta perootongaji biaya pcHpuian, misalnya, meru*
pakan iantangan yang harus dibadapi rcdaksl media yang bendak
melaksanakan peliputan invesiigasi. Risei Locol TV News Project
'2002. Defipite (he Odds: \\blchdo2 Reporting Coriltnaes (o Decline,
yang dilakukan )usl dkk (2002), misa)nya, melaporkan bahwa 7S%
dan berb.igai slasiun telc^nsi lokal, yaog melaksanakan liputan
investigasi, di AS, mengalami budget cuts, pemotongan dana.
'A.sidc frombudgel-cutting, pressure in newsrooms also comes from
saJes departmeuLS and sponsors," menurut fust dkk, Ftnekanan
dilakukan pada para pemimpJn redaksi (neivs directors) dan aiarig
pembcritaan (newsrooms}, ".Station sales dying to make a buck,"
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Tujah belas persen daii pemimpin redaksi menyauknn ha-
rus menolak luntutan para "sponsor" untuk mengubah motcri
pcmberitaan invesligasi. Lima puluh empal pcrseo pemimpin
redaksi menyatakan ditekan unluk Udakmelaporkac cover stories,
mcngccai perusahaan-perusahaan yang leiah menjadi rekanan
Sponsor stasiun tele^si. Palbagai Ickanan lersebut temyaia lidak
efeklif. Para sponsor siasiun televisi dan para pomasang iklan tidak
dapat mencobut layangan lipulan invcstigasi.

Meski demikian, para pemimpin redaksi ilu juga menghadapi
efckdarttekanantersebut, Konflikdenganse)umlahbesarpengikJan
sering berakibat buruk* pada seorang GM, produser cksekulif
program layangan inveligaCif. Dampak negaiif lainnya lerjadi pada
manojemen lipulan invcsligasi. BenUiknya, daJam risel Just dkk,
terjadi dalam lindakan "killed investigation into cell phone costs
because our #1 advcrliser was beaten by rival cell companies on
price." Bcbcrapawartawan barus berkorapromi dengan hal-balyang
akan dilaporkaimya sctelah seorang soSes person mcndatanginya
meskipun pemimpin redaksi dan soJes monoger, di manajemcD
perusahaan televisi tersebul, telah mcnyftpakali unluk melaporkan
basil invcsligasi yang lelah dilakukan.

Tantangan Invesligasi Media
Perkembangantersebut kemudian mengundaogbanyakperdcbatan.
Kedudukan jumalisme iovesrtgalif sebagai sebuah produk jur-
nalistik menjadi goyah, khususnya akan kcrja invcsligasi sebagnl
medium bagi kepenlingan publlk untuk meogetabui isu-isu dan
kcjadiac-kejadian koolroversiaJ. Chambers' memakai sandaran
referensi ruang publik (pu Wj'c sphere), seperli dikeraukakan Jurgon
Habermas (1989), sebagai alal meneropong pelbagal pembcritaao
(umaiisme investigatif yang terbcnluk oleh gJobaUsing media

7  Deborah CHambers, Ctobahsing Mcrf/o ̂ gendas• Tho fVoducJion of loumalmn.
deiam Hujjo De Burgh (ad.) op.cH., him )ciS-l20.
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agendas. Kegiatan investigalif media, yang menjadi medium pu67ic
infeTcsis dan demontJC ideals ketika hcndak memberadakan ruang
pubbk, terkena orosJ globalisasi media pemberitaan. Invesligasi
media monjadi luruh kc daJam model»modcl pembarilaan tcrteniu.

GlobaJisasi media lelah mcmengaruhi kiocria jutaalisme.
Deregulasi dan globalisasi media informasi dan pemberilaan mem-
berikan dampak yang rukup besar kepada ruang publik. Beberapa
stimulannya, antara Iain, iaiah kinerja produk dari agen-agen
bcrita globaJ yang meraakai kerangka/lngiovlmendon dan tVesfcm
infomatJOtt end nc'vs,

F^da sisi posUif, produk fumalisme invcsUgatif bisa menjadi
pendulum esensi democartic communication. Invesligasi media
menjadi penghubung pelbagai aksi kelompok scsial yang lengnh
melawan tiraai politik dan ekonomi di banyak negara; invesligasi
wartawan turul raenginsinuasi beberapa periode krisis dan
percepalan pcrubahan-polirik selama dua dekade dari abad ke-

20. Hal itu mclipuU perisfiwa-perisliwa sepcrti runlubnya politik
Soviet dari bangsa-bangsa Blok-Timur, pelbagai proles perubahan
poliiik di Republik Rakyat Cina, Thailand, Kenya, serta isu-isu
perdagangan dunia dan lingkungan.

NarauD, di sisi lain, banyak pula keluhan terhadap hasll
invesligasi media. Iraperalif gcrak-pasar dari media global dinilai
lidak menjamin hasil atau perlindungan posislif bogi kebuluban
masyaiakat, Juinalismc invesligatif dianggap hanya penghias
retorika masyarakai modern. Dan lebih parah lagi, kekuatan
ekonomi, organisasi, dan ideologi, telah memposislkao jurnalisme
invesligatif sobagai agon media global pembawa nilai-nJlai
AngJocentjic News. Bahkan, keEajoman invesligatif media pun
mulai menumpul, lerbawa pemberJlaan^g/opiione IVc.stcm yang
bersifat InfO'tainweni dengnn kisah-kisoh human interest-ny?i. dan
hanya jadi pembawa lipuian "konfirmasi" semota.

Ptidahal prinsip dasar jurnalisme invcsligalif, di dalam me-
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layani kepenliDgan publik, menujukkAii kaidah pellpulan yang
menolak proyek-proyck polilik dan bisnis—berdalih kepenringan
demokiasi dan komunlixasi. Dcmokratisaai komunikasi jusiru

terkait dengan pembukaan saluran techadap margiDaJJsasi dan ke-
terlutupan kclornpok-kebmpok masyaiakat, yang sccara formal
scngaja dipasuug olch kepenlingan ncgara dan komersial. Ruang
publik, yang dinilai Habermas, mengandungbanyakmasalah justtu
harus direkontniksl kemball oleh media, sebagaj pendorong gerak
demokiaLisasi. Pcrkembangan media siaran (broodcosfing) dan
Internet diharapkan mengkascs public spiiere untuk roemikirkan
dan mcnajamkao kenkbali pelbagai masalab tersebul.

Maka ilulah, mcngikuli pemikiran Carole Fleming '—tentang
pcntingnya keserlusan kerja nset di dalam pchpuian invcitigauf
unluk mengaiasi batasan-batasan dari ekoiiomi dan politik yaug
mengendaUkankerjaiurnaMsmo—makaupaya pemakaian metCKlologis
lltnu sosial daJam mcrancang peliputan invesUgasi mcnjadi sarana
untuk mcngalasi keccndecungan invcstigasi ocganisasi media yang
hanya menekankan peniualan berita uniuk kcpentingan "to make
profit". Scgala teknik pcnglsahan berita pun hendaknya bukan hanya
digali unCuk meraih kcpentingan tctscbul, sebab di snna ada dampak
"penjantcrpreifliianinformasi"—dariberbagaijutaandalayangdipilih,

akandlterimamasyarakal.Bilatohslrukfurmasyarakal,yangmenaungi
kfiberadaao oiganisasi media dan menjadikannya beroricntasi "profil
making" mclalui pengabsahan regulasi "konsentrasi peniilikan media
dalam benhik korporasi-kcirporasi Internaslonal", maka diperlukan
upaya visi dan misi kcrja mvesligatlvc npoiiing yang tidak lertuju
hanya untuk raeralh kepentingan ekonomi organiaasi media dalnm
pcmberitaan yang bersifat "advertorial" semata,
Dnya gerak jurnalisme investigalif mesli dapat menolak "lekanan
sistemalik media yang didominasi oleh haluan ideologikal lerlenta

ft Cacolo netning. 'JoumaJlSfn end New •Rchnology*. dalam Hugo De Burgfi
(ad), op.tfir., hltn. T7-176.
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di dalam siruktur masyaiakal". Aiau, mcnolakpftndckatan ekonomi
poUUk. yang hanya ingin meraih labd dan "hitungan khaJayak
pemasang ikbn". Sebab. posisi khalayak benia, alau masyarakal

pada umumnya, pada visi jurnailsmc tertentu bukanlah samaca
"acuan barang knmoditas informasi, hasil olahan manipulasi

media massa unluk kepenlingan organisasi media".

Peranan jurralUme invcsligattf menjadf peotJng di dalam

memfungsikan media ke daJam ptinsip-pnnsip komunikasi dc*

mokralik. mengakses ndai universal dan kepenlingan ruang publik
yang dibawa oleb komunikasi global—dalam lujuan membuka

ma^nalisasi yang diakJbackan gerak-pasai media ioformasi.

Kasus Jay Harris

....Dari Lembab Sllikoo, kemudiao nieayebax di seluiuh oegara,
para eksckudf mulai membicarakan piliban-pUihaa beial untuk
mempenahankan kemampuao media dalam raenghasUkaD profit,
tennasuk PHK dan pcDghematan-penghematan Iain yang
memengaruhi kandimgan editorial.

DI sobuah surai kabar, The Son )ose Mereuiy Newe, editor Jay
Harris nengejutkan dunla media, la memllib mcngundurkan dm
kellrDbdng malakukan pcniou>ngan*pemotoDgan (anggaraa) yaog
diyakinlnya bakal merusak jumalisme siirat k^bar. Harri.^ dengaa
segerarnenouatmenyimbolkankepedullanlornallstlkscputarickaoau
Wall Street yang tak kunjung henli unluk menghasOkan profit*..,.

Kuatnya tekanan "pasai" ilu bisa dilihat daii kasus Jay Harris
berlkui ini.

Bira editor aurat kabar Amerika merasa ink ecak hati, utkala

Jay Harris raemberikan sambutao dalam jamuan perpisaban dl

David Laver.lbol, datam PROPTT PEUSSURES A QuesQon of Maigina:
COLUMBIA JOURNALISM RKVIEA'; xvwcjr.org; ARCHIVB: Nfay/Juny 2001:
iQ^&ZOMe.OO: SrEQAL RETORP Inveatigedve JounuJutni: Tha Invasngaiors!
Staying on l^rgel
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WashiQgtoQ awal April 2001. Harris adalah lokoh yang lak bisa
maieka ikuU. la mamilih mumdur kelimbang memo^ong aDggacaa

berita,

Uga minggu sebdumaya, laenunir David Laveathol. dalam

tulisannya Profit Pressures A Question of Morpns Jay Harris

adalah galah salu penerbil harian paling suhses di negaranya^

Son Jose Mercury News, yang dimillki oleh Knt$ht Bidder. Bahkaa

Harris boru saja ditunjuk mcojadi anggota dcwan Pulitzer Prize,
la merupakan salah satu waiga A^-Amcrika yang punya posisi

tiuggl, Ibpl ia jnemilih keluoi dari pekerj^aonya.

Pada jajnuan makan slaog di ASNE, yang hanya sahaii setalah

Presides Busb berdiri di podium yang sama, Harris akan berbicara

tcntang pcngtmduian dirinya. Peoguoduran dirinya telab berge-
ma melalui korsunitas sural kabar, (a ̂ 'dibeh kehormalan" untuk

berbicara di depan rekac-rekarmya. Para editor sural kabar, tekao-

rekannya ilu. raemilih lain: menghadapi siluasi yang sama dengan
Harris, mereka memiJib diam, menglkuli keputusan "pasarsaham".

Hams tidak. lamemlUb kepeniiogan pcmbaca darip^da pemo-
gang sabam. Ia mcmilih "jiwa" komuoitas koran Amerika, kata
Laventhol, yang membela kepenCiogan masyarakat akan informasi

ketimbang lunlutan profit pemegang saham. Harris tidak mau
luoduk pada bagaimana perusabaan-pertisahaan publik modern
didefinisikan "Wall Street", alas aama profit marjin.

Argumen Harris lerletak pada asumsi babwa perusobaon
surat kabar adalah blnalang yang tak bisa disamakan dengan
pcrusabaan bisnis umumnya. Bisnia media itu terkoit dengan
kebutuhan masyarakat okan berita dan informasi. Kebadiran media

punya dimensi lain bagi tataoan masyarakat demokratis. Maka itu.

getak lumbuhnya lak bisa begitu saja diatur oleh siklus finnanoial
market. LaporanjuroaJistik tidak dapat dipotoog'potong mengikuli

10 Devidt^venlhoL COLUMBIApDURNAUSM REVIEW;w^-w.cfrj^r?.ARQtlVE;
May/Juny 2O0t. 10/6/01.16 00: SPECIAL REPORT lnv«sU£^v« Journalism;
The fnvasOgaion: Staying on I&rsel.
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angs^dn bursa aaham. Tbnlutan asaJis aiau akuntan bisnis akas
pemolODgan dana polaporaD berita bukanlah fahva,

Saat itu, siklus [cycIlCQliCy) bisnis memang leogah tunin.
Pendapatan surat kabar melorot sampai di angka be>digil'ganda.
Lembah SUikon, janlung kawasan boom tersebul, tengab megap-
megap. Knighl Riddcr lidak sendiii. The New York Times dan Dcrtv
lones pun mcngumumkan pemotongan anggaran. Scinua sibuk
meogbitung putaran uang pengeluaran.

Fadahal. menurut Lavcntbol, dalam baoyak coalah, barbagai

pemotongan dao aoaka panghemataa ketap dilakukau bukan
unluk memenuhl pembayaran gaji karyawau, bukan unluk
membayar pinjaman, bukan untuk membiayai peiaagkal baiuyang
dibutuhkan. namun untuk memenuhl tekanan pasar Wall Streel.
Sccara tak berkesudahan, para pelaku Wall Street aelalu menuntut
hal itu alas nama profit, Mereka tak pemah usai membuat bauyak
stiategi meoghasilkan prerfilabOity. terutama kelika ar^ka-angka
penghasUan melayang pergi. "Ini merupakaji sebuab perlanyaan
menyangkut margin."

Jay Hairis raenolak bal Itu, den mengundurkan diri.
Jay Harris telah mcDjadi simbol. Namun, bukan cuma simbol

Kebaikan vs Koburuknn.

Di dalam pidatonya, ia tak mengumpat dan menudlng oama-
nama, dari orang-orang yang terkail dengan pcngunduran dlrlnya.
Dan, bukan karena itu pula, di penjelasannya, la di disambut
tepuk sfond/n^ ovation. "Tidak semua ekaekutJfbisnis itu blnalang
pengeruk uang," nilai Lavenihol. Tidak semua wartawan idcalis,
bebas bias, dan amat hdti*hati dengan uang perusahaan.

Maka, apa yang bi&a dilakukan? Laventbol mengajukan ga*
gasan, di anCaranya:

Para perailik suiat kabai seharusnya mengetahui bahwa Jaba-
bisnis modia didapat dikarenakan pelaporao betila dan informasi
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yang memenuhi kebutuhaa publik. Publik tidak akan membeli
koran yang bcritanya lidak punya nilai. Tuntulan publik itu tidak
akan inonyiisut, pun dalam koadisl ekonomi morat'marU. Jlka lob,
keadaan ekooomt sudah demildan bangknit, pemotongan anggaran
meaii dilahjkan. lajaran editorial atau ledakai mc&ti dilibatkan.
Mcrcka punya suaia bila kcputiisan hendak dibuat.

Penisahaan-perusalxaan betila sajak dini haius mampu
menghirung margin profit, bcrdasai realJtas bisnis sural kabai.
la hams bisa raenelapkan putaran anggatunnya dalam realilas
mdusiri media yang mapan dalam memenuhi slandar kebuiuhan
{umalistik. Bukan hanya mclihat padahilungan investor WallStreet
yang selaJu menunlut lipatao'lipatan laba kapital; semenlara bIJa
kesebatan pcmsaliaaii dalam jangka pnnjang torancam, iejumlah
investor pun kabur bernlih ko bJsms-bisnis lainnyn.

Perusahaan-perusahaan media mcsti meoyusuo slcalegi
dan peraturan seodiri. seperti gcrak pasat yaog akan meoyusun
peraturan merekasendiri. Kinerja editorial iaiab unsur dan lokanan
penting yang mesli dihitung pada analis finansJaJ. Lipulan berita*
berita bcrkualitas merupakan inti pctnbiayaan dari bisnis media;
bahkan, dapat diperlakukan sebagai suatu standar (benc/imark)
penctapan taiJf saham yang akan jadi kuncJ bagi kesehalan
pcrusahan dalam jangka panjang.

Orang'orang biaals, khususnya para eksekutif, seharusnya
memahami dan mcngetahul aspek neivsroom dao pewspeopJe,
Angka-angka bukanJah cara teibaik untuk mengukur kosukscsan
jumalistik. Ukuran sukses bisnis media terganlung kepada bagai*
maoane>vsroommeogalokasikan dan membelanjakananggaiaony a,
bukan hanya berdasar bagaimana PSwspcopSs memahami bisnis
beroperasi sccara finansial.

"Untuk jangka panjang, perusahaan'porusahaan koran yang
diselenggaiakan sccara publik yang berkepcnlingan dengan jur-
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nalismft hcndaknya mernpertimbAngkan benluk-benluk kepernt*
likan aUernaUr, terinosuk mcnjadi kepemiUkao pribadi (kendall
bukan jaminan; kcbanyakan sutal kabar terbaik didasaikan pada
kepemillkan publikl. kalas-kelas alau tipe saham yang bcraneka
ragam, dan spinoff." Dan tcrleblh panting lagi, kala Laventbol.
"dewan parusahaan dan kelompok-kelompok eksekutif kunci dapat
incnycTtakan presentasi dari para editor. Secara simbolis, dan

piaktis, kehadiron nicreka dl meja dapat mcnambahkan sesuatu,"

Film Invftstigalif

Laporan iavestigatifbisa pula dikcrjakao melalui film yang bcrsifat
dokumcnter. Dari materi aampai riset, yang ada dalam ciri'Ciri
juinalisinc invesligatif. semuanya sama. Media film Invesligntif
seakan meogulang pcmunculaji televisi pada awalnya. sabeluoi
cUpenuhi film-film serial dan biburaa lainnya. Sifat dokumcnUtif
memenuhi papaiaa invcsligatlf audio-visual,

Misalnya, papatan Ibwal baiang^barang "lerlaiang" dari negaxa
ma|u yang diekspor ke negara-negaia Dunia Keliga. Bagaimana
produk-produk yang dilarang di AS justni diekspor ke negara'Qegara
Dunia Keliga lanpa peringalan-periagatan kesehalan yang memadaL

Hal Itu diungkap dalam film berfudul Pesfiatfes for Export
Ort/y. Sebuab sekuens apa-adanya raenggambarkan satu panen
pisang di Costa Rjca« mcngilustrasikaa saat pfsang*pisang lersebut
dtsemprol deogan peslistda yang telah ditorong di AS, dikapalkan,
dan dikirimkan ke tangan seoraog bayi dalam scbuah supermarket,
yangdudukdalam sebuahkcraniangbelanjaaandorong.menguoyah
buah'buahan yang belum dikupas.

Pembuatnya, Robert Richler, scorang pembuat film do-
kumenler investigalif Independen. Ketika diwawancara dan di*
laporkan Lauren Janis, asisten editor di Co/umWa foumoU&rn
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Bevlew". dalam usia 71 lahun. Eichtcr mcnyatakao bahwa Him iru

telah menempuh perjalanan rlsal dan kamcra kc Ghana, Malaysia,
Kenya, Bangladesh, Amerika LaUo, dan Amcrika T^ngah. la
mendokumenUsikan bagaimaoa pekerja pertanian dJhadapkan

pada baban-bahan klmlawl yang bctbahaya, dan memperlihatkan
bagalmana facun*racun tersebul kaiDbali ke AS.

"Saya mendapalkan duPont kctiga unluk film-film tersebul,"
ujar Richler, DuPont adalah peoghargaan bergengsl. Oua duPont
lagi disabet Richter, selain liga normoasl Academy Award,
pengbargaan-peDgbargaaQ festival fiUn, piala-piala Emmy, dan
juga sebuab Peabody. Rictber telah mcmbuat puluhan film yang
ditayangkan di PBS, CBS, NBC, dan ABC. la lelah bekorja dengan
nama-nama besar: Murrow, Friendly, Cronkile. Berbagai kaiyafiJm
investigaLiTnya menycrtakao para saksi mata, pakar, danwawancara
eksklusiF; seperti dipapnxkannya dalani PesUddesfor £*port Onfyk
PhamaceuticaJsfor Export Ordy (sebuah serial duabaglan).

Berbagai film dokumenler yang bersifat iovesllgatlf mcmang
tercermin dalaiD kaiya*karya Ricbter.

/flsiden di Browi's Firry, memperlihatkan bagaimana sebuah
rcaktor nuklir Alabama—yang terbesar di dunla—mengalami
kebakaian selama tujuh jam, dan secaia menakulkan nyaiis

menjadl suatu bcncana umum yang besai. Brown's ftnymembawa
Richter memcnangkan duPcmt perlamanya di lahun 1977.

A P/ogueon OarChildren. mengeksplorasi bagaimana pestisida
dan produk'produk limbah induslri memengaruhi pclbagai
komuniias. "Saya tidak akao pernab melupakan seorang bocah
lelaki kecil yangbcrblcara pada Komisl Kesehatan Pemerintah Nesv
York dl depan keruniunan yang terdiri dari rlbuan orang," Richter
mengingat-lngat. "Kalanya,''T\ian Anggota Komisi, saya oima ingin

11 LBUf»n janis, COLUMBIA JOURNALISM REVIEW; www.qrorg: AftCHIVCi
May/Juny2001; lO/a^Ol,IS.OO, SPECIALREPORTS/nrtaOgoUve/o«moj/sm; The
Investigator*' StayingonTirgei;THE EASYPART RobcctRichler. clocumemaiy
filmmaker, would rathi;r Ulk about (he work then Iho straggle (O sell it.
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Jahu, apakdh saya akan tumbuh jneofadi seorong pria normal?'
Dan orang'Orang manangis kmcoa mereka mempedulikan (babaya)
pei^imaao beragam racun." Itu adalah duPont nomordua.

Do Not Enter — The Wsa Ideas, memperlanyakan
hukum kebebasaa berbicara yaag menenlang masuknya paia
pandalang asing ke AS, Hangryfor Profit, menelusuri pelik-pelik
Induslri agribisnis, Atau, IblherRoy: Inside the School of Assassins.
tentang Sekolah Tenlara AS imluk orang-orang Amerika, sabuah
aekolah di Fbrt Banning, Georgia, yang melatih para aerdadu
Amerika Latin yang kembali ke ncgara meieka masing'inasing dan
bergabung daogan pasukan betani-mati.

Saal diwawaocara, Ricbter menyalakan bahwa, selama dua
tahun, ia ielah merisct sebush film mengena; Operasi Condor—
kooapirasitahun 70-anyangmebbalkaaeiianiDegaraAincTikaLalla
yang hcndak maaeltalisir aksi pongaaiayaan dan pembunuhaa
dart paia pendukung sayap knnan di saluruli dunla, Opcrasi
tersebut—yang barhubungan deagan montan diktaloi Cbiti,
Auguslo Pinochet dao CIA—borimplikasJ pada lewasnya Orlando
Letelier, maatan Menlu Chili, dan koleganya Ronnl Molfiit, yang
dibuouh lewal ledakan bom mobil di Washington DC, lahun 1976,
Richter raemiliki banyak koatak, mengelahui korban-korban yang
berhasU sclamal, dan telah meDdokuinentasikan jalur-jalui CIA.

Bangkit dari kursiaya, Ricbter mengambil sebuah kliping
dari dindingnya yang betasaJ dari The New Ybrk Times, bertanggal
6 Marat, dan membaca sebuah headline: FILE-FILE BAKU

MELIBATKAN AS. PADA KEMATIAN PARA TOKOH KIRJ LATIN

TAHUN 70-an. "Semakin banyak bahan muncul." ujamya gembira,
"Bcbcrapa di antaxanya sudah saya kaiahui sebelum dikeluarkan."

Pada 1963, Richter adalab seorang produser untuk CBS
Reports. Ia bergabung sdama lima tahun, memproduksi progrDm*
program yang mercntangkan topik-iopik Bulldozed America.

teDt.mg penghancaran sumbcr-sumber alam, sampai "Macan
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Senat," tcnuog pencalonaa Robert R Kennedy sebagai anggota
acnat. Kcmudian Richter berjalan sendirian, dan mcxnulai Richter
Pioduclions, pada 19C8. Fokus awalnya adalah Isu-lsu lingkungan,
dan membuat film untuk NOVA dl PDS.

Richier tumbuh di NewYork Qty dan mcnjadi seorang jumahs
di lahun 1957. la bekerja untuk sebuah radio publik di Oregon,
kemudlan menulis lenlang Pacific Northwesi uotuk New Vbrk
Tiines. DJ sekitar waktu irulah ia melibal seiuinlah dotaimcnter

yang diproduksi oleh Edward R. Murrow dan Fred Friendly untuk
CBS Reports.

Menjadi seorang pembiiat film dofcumenter Invesligatif iidak
seperli melaporkan artikebartikel is\-<iepth untuk sebuab koran
aCau memprcdaksi scgmeo'segmen inanis untuk 60 Mlniilcs-
Prosesnya mclibalkan bebetapa posisi staf, dan se)umlah tempat
unluk menyiarkan karya tersebut

Hari-harinya dihabiskan untuk menuHs proposal hibah ke
yayasan^yayasan dan kelompok-kelompok gereja. Semenlara
mcnanli peodanaaonya, para pembual film melanjulkao riset,
invesligasi, dansboot film. Ini betaiti mercka dapat bekerja untuk
sebuab proyek selama berbulan-bulan dan bertabun'lahun taopa
dibayar sepcscr puo. Kebanyakan scmua dilakukan berdasarkan
keyakinan—keyakinao bahwa uang akan datang guna raelengkapi
proyeklereebut,keyaldnanbah waseseorangakanmenginginkanoya
untuk diiayangkao,

Tbknologi baru memungkinkan setiap oiaag dcngao aebuab
kameta video mcmbuat sebuab dokumenler,

Pada sisi distribusi, televisi adalab caia menjangkau khalayak
terbesar. Namuo, kendati demikian, hanya sedikil ruaag dalara
spektnim televisi dlsediakan untuk pecnutaian berbagai film
dokumenter investigatif. Tblcvisi kabel juga meojanjikan, dcngao
b egilu banyaknefworJcdan jam-jam pcmrograman yang harus dilsi.
HBO menayangkan sejumlah dokumenter scrius, mendapatkan
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sufeses dengan serl-sen seperti C-String Divns. Discovery Channel,

HIsiory Channel, dan A&E Biography membiayai dokuTnGnle^

dokumenter mereka sendiri, inenciplakan segmcn-sesmen coohc-

cutter (scVenanya) yang Icbih niurah daripada membeJi film-film

luar.

Selain lelevtsi, media distribusinya iaiah festivaJ-feslival film.

Atau, mendisttibusikannya sendin, menjual film-filmnya [video

tape) kc universila«-unlvcrsitas alau bcrbagal kelompok komunJtas
ini dilakukan Richter kotika mcndistribusikan film JWoneyifinders

(sebuah film teotang penganih Bank Duaia dan IMF pada ncgara*
negara sedangberkembaag). Richter mendistribusikannya kcEropa
Barat, Amerika Latin, dan Tlmur Tbngah.
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"Satu hal saja, barangkali, dapal saya kernuKdkan mengenai mantaat peliputan
penyidikan (investigative reporting); banyak pemberitaan yang dapat diselamatkan
dari tuntunan hukum anggota masyarakat, yang mereka nama baiknya
dicemarkan atau dirugikan oleh pemberitaan itu, jika para wartawan lebih
dahulu melakukan penyelidikan sebelum menurunkan benta yang mengandung
sangkaan, prasangka atau tuduhan..."

Atmakusumah, Ketua Dewan Pers, Wartawan Senior dan Mantan Wartawan
Indonesia Raya

"Jurnalisme investigasi merupakan satu bidang garapan pers Indonesia yang
kini tengah diuji-coba. Melalui investigasi, pers kini mulai melaporkan hal-hal
yang sengaja disembunyikan dari amanat masyarakat. Pers diminta untuk
mencari fakta-faktanya. Riset menjadi atat penting pers untuk
mempertanggungjawabkan penyelidikannya. Sebab, dalam peiaporan investigasi,
pelbagai pihak dapat menuntut media karena, antara lain, pencemaran nama
balk (libel). Buku ini memaparkan bagaimana kegiatan investigasi media itu
memiliki banyak aturan yang mesti diikuti."
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dan Pengajar llmu KomunikasI

"...investigasi membutuhkan wartawan khusus. Tak semua wartawan bisa
melakukan investigasi. .. Tapi suka tak suka, wartawan yang bisa bikin investigasi,
memang punya kemampuan khusus. Mereka lebih gigih, mereka lebih tak
mudah menyerah, lebih biasa bekerja dalam diam, daya tembusnya lebih tinggi,
punya kemampuan khusus misalnya akuntansi forensi, mobilitasnya lebih tinggi,
kerjanya luar biasa lebih keras, kebanyakan bujangan sehlngga punya waktu
banyak, dan punya nasib baik (good luck)."
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