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SERUNY A perdebatan gara -
gara ucapan Syaiful Sulun bah
wa pers kita terlalu takut meng
ritik pemerintah, bisa dianggap 
menarik. Daya tariknya bukan 
bersumber dari isi pernyataaI).
nya itu sendiri. Bukan karena 
pernyataan itu cocok atau tidak 
cocok dengan kenyataan. Bukan 
pula isi tanggapan pihak lain. 

Yang menggelitik, kok soal se
perti itu bisa - bisanya dijadikan 
topik dan ajang perdebatan 
yan~seru. Apa ada yang meng
ejutkan? Apakah pemyataan itu 
merupakan temuan yang inova-

! tifdan baru? Atau punyanilai in
formatif? Edukatif? Atau hi
buran? 

Belajar tak Melihat 
Kata pepatah, ikan yang hidup 

di air tak akan pernah merasa ba
sah. Kita tak pemah mampu se
penuhnya memahami diri sendi
ri dan lingkungan kita. Kita bu
tuh orang lain dengan peng
amatan dan sudut pandangan 
lain untuk membantu kita me
mahami diri sendiri. 

Seorang sahabat dari negeri te
I tangga yang fasih berbahasa In

donesia pemah membantu pema
haman saya tentang pers kita. 

• Dia menunjuk beberapa pokok 
I berita di halaman pertama beber

apa koran. Dia tak habis menger
ti kok bisa - bisanya semus yang 
ditudingnya itu menjadi pokok 
berita. Apa yang aneh? Saya di
ajaknya melihat. 

Temyata tak ada satu pun dari 
pokok berita itu yang - dilihat 
selintas - mengandung bobot. 
Tak ada yang punya nilai kejut
an, kebaruan dan aktualitas, in
formatif, edukatif atau hiburan. 
Berbagai pokok berita yang di
tunjuk sobat tadi berupa ucapan 
pejabat tinggi kita yang serba 
sloganis dan mubazir. 

Dalam rangka menghormati 
"sopan - santun nasional", tak 
perlu disebutkan disini 500ara 
rinci pokok -pokok berita itu dan 
nama - nama koran yang ditun-

juk sobat tadi. Bayangkan jika 
sebuah pokok berita berbunyi: 
"Bank-bank Swasta Bersaing". 
Atau: "Jangan Abaikan Kepen
tingan Rakyat Keeil". Apalagi: 
"Setiap Penyelewengan Harus 
Diusut Tegas". Ini kan seperti: 
"Ada Anjing Menggigit Orang". 
Atau "Makan Bisa Mengurangi 
Rasa Lapar". 

Pembaca koran Indonesia bu
kan tak tabu hampanya berita 
berjudul seperti itu. Tak diperlu
kan orang asing untuk member
itahu. Tapi kita sesekali butuh 
orang asing untuk mengajak 
melihat kembali apa yang sudah 
kita ketahui. Karena didera ber
tubi - tubi, kita terbiasa tidak lagi 
memperhatikan dan membaca 
bagian - bagian yang tidak kita 
suka. Kita masih suka membaca 
pers nasional, karena kita masih 
suka mengais - ngais dan berha
rap, pokok atau di pojok - pojok 
halaman dalam dan belakang 
koran. 

Persis seperti kita terbiasa dan 
terlatih untuk tidak mendengar 
pidato - pidato resmi yang berke
panjangan, tak berisi, tapi tak 
boleh ditinggal pergi demi "sop
an - santun nasional". Hanya 
orang asing yang bisa dijengkel
kan oleh pidato seperti itu. Bisa 
dibikin berkerut dahinya dan ter
gada menganalisa kelaziman 
yang kita abaikan, demi kesehat
an jasmani dan rohani kita. 

Alhasil, dari orang asing pula 
kita bisa tertegun mendengar 
analisa yang memukau (walau 
belum tentu benar) tentang ber
bagai kenyataan hidup kita yang 
kita abaikan atau kita anggap 
tak ada. 

Medium 'Is The Message 
Banyak pihak memperdebat

kan sejauhmana ucapan Syaiful 
Sulun itu mengandung kebenar
an. Lebih tepatnya, banyak pihak 
diajak media massa untuk mem
perdebatkan ucapan Sulun. 

Terlepas dari isi pernyataan se-

bisa bilang "saya kucing" jika di
tanyaolehpenjagamalam: "siapa 
disitu?" 

Barometer Demokrasi 

tiap piha~, berlan.g~ungnya per- Di balik berbagai pemyataan 
debatan ItU sendin merupakar. para tokoh yang diterbatkan me
se~uah pernyataan. Deng~ kata dia massa kita, ada pemyataan 
lain benarlah apa yang difatwa- yang lebih hebat dan cerdas. 
kan Marshal McLuhan, nabi tek- Muncul dan berlangsungnya 
nolo~i kominukasi abad ini, bah- perdebatan seru itu sendiri me- Pers dalam sua\u masyarakat 
wa £lmedium is the message£r. rupaian pernyataan dari kaum memang bisa menjadi penunjuk 

Mari kita buat beberapa peng- jurnalis. Mereka menyatakan iklim demokrasi zamannya. Tapi 
andaian. Pertama, andaikan Su- pembenaran atas ucapan Syaiful ini tidak berarti apa yang ditun
lun keliru, andaikan pers kita ti- dengan cara tidak berbicara. Ka- jukkannya bersifat langsung. 
dak pernah takut meneliti dan rena ucapan Syaiful dibenarkan, Juga tak berarti bahwa semakin 
menyajikan kenyataan sosial. maka pernyataan kaum jumalis banyak caci - makian dalam pers 
Pertanyaan kita bukan sekedar ini tidak mungkin diungkapkan merupakanjaminan semakin de
akankah ada seorang Syaiful Su- 500ara langsung dengan suara mokratisnya masyarakat ter
lun berbicara tentang pers yang sendiri. Kaum jurnalis butuh sebut. 
takut mengritik pemerintah. suara pihak lain bukan karena Jika anjing menggigit orang 
Pertanyaan kita, akankah uca- alasan keamanan (saja), tapi (ju- dijadikan berita pokok pers. bisa 
pannya itu digubris oleh para ga) demi konsistensi logika dan dibayangkan betapa banyak 
wartawan? Andaikan ada warta- isi pernyataan mereka. orang dalam masyarakat pemba-
wan yang berminat, adakah re- ca pers itu yang menggigiti an-
daksi yang merasa perlu :.ne- Pers kita tak bisa berkoar jing - anjing. Jika seruan pejabat 
muatnya? Akankah ada banyak koar menyatakan bahwa mereka harus terbuka, atau mahasiswa 
menterinegaradancendekiawan diberangus dan dibungkam. boleh diskusi politik. atau pers 
yang merasa perlu menang- Orang dibungkam tak bisa ber- harus berani mengritik pemerin
gawnya? koar. 8eperti halnya kucing tak tah dijadikan berita utama pers, 

! bisa dibayangkan suasana ko-
11 Trnln;ll'~Ai !"ol!tik maR~'~""~_k~t itu:. 
I Di negeri seperti Amerika Seri
I kat, pers terbiasa mencacimaki 
1\ atau mentertawakan pejabat pe-
merintaban yang'dipilih dan di
gaji oleh rakyatnya. Tapi gejala 

! ini saja dalam dirinya sendiri be
:lum cukup dijadikan bukti ten
I tang tingkat demokrasi atau ke-
• daulatan nyata rakyatnya. Bisa 
!jadi ini hanya menunjukkan 
I canggihnya penguasa negeri itu 
untuk mengelabui rakyatnya de

I ngan memberikan kesan dan hi
I buran kepada rakyatnya seakan -
I akan mereka berdemokrasi seea
ra sempurna. 
I Di banyak negara lain peng
lekangan, penjinakan dan pem
Ibungkaman terhadap pers terja
di seeara sangat kasar dan tanpa 
tahu - malu. Walau ini tidak 
; menggembirakan tapi ini lebih 
I menjamin bahwa publik tak akan 
i terkeeoh oleh apa yang diberita
: kan pers. 
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