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Boleh Kritis Jangan Sinis 
- - . - --. - .-- "Semalam saya mendengar ke-

Ada banyak hal menarik dahlin dlSkuSI mengenat perkemba~gan luhan seorang wartawan. Katanya, 
media 'l'Wssa yang diselenggarakan Surat Kabar A!ahaSISWa, ia merasa tidak berperan apa-apa. 
Bul~ksumur UGM, kemarin. Wartawan cetakdan elektromkmembafp Bahkan, ia mempertanyakan se
cerzta tentang pengalamannya, seda.ng pengamat medl.a benamya apa perlu sih media mas
mengemukakan pe~gam~tannya mengenat perkembangan media sa itu. Katanya, wartawan sudah 
massa. Tampt/ Satrw An~munandar (mantan wartawan Kompas), kalang-kabutcariberitaeh ... waktu 
Derek Manangka (Medlll Indonesia), Bahrul Alam (RCTI), H keluar dipotong redaktur. Bahkan 
Witdarmono (Kompas), Ariel Heryanto (pengamat) dan Cuk Sahana malah bisa tidak keluar karena 
(Radio Unisi) membuat audien bertahan hingga acara lls{li. dibabatrapatredaksi," ceritaArlel. 

Apa nasehat Ariel mendengar 
keluhan ini 7· ., Saya hanya menga
takan you are not alone. Dosen 
pun banyak yang mengeluh, dokter 
juga. Kekecewaan sering menimpa 
kita yang memiliki harapan terlalu 
besar padahal pers -juga institusi 
lain- perkembangannya hanya
lah bagian dari perkembangan 
yang lebih makro. Jadi tak perlu 
sedih, kamu tidak sendirian," urai 
Ariel mengisahkan dialognya 
dengan temannya. 

Di balik semua kondisi di atas, 
Bahrul Alam dan Ariel Heryanto ._ __~_ Ariel lantas mengemukakan per-

';KONDISI pers masih kayak Anel lantas .men~gelar k~Jlan kembangan media yang semakin 
dulu tidak berubah," tegas Ariel pers secara soslOloglS. Meskl .me- tidak bisa dikontrol neaara. Ber
Heryanto mengawali presenta- miliki posisi yang kuat sekahgus bagai bentuk perkemb;ngan tek
sinya tanpa makalah. "Melihat lemah ~tu, pers, kat~.nya.' te~aplah nologi dalam media massa begitu 
perk em bang an yang ada, paling harus dlakUl sebagaJ IIlStitUSI yang cepat bahkan akan melemahkan 
tambah pusing kita. Karena pers kuat bagaikan loudsp~~k~r ma~- sensor yang bisadilakukan negara. 
bisa kuat, dan kuatnya luar biasa pun kaca pembesar. . Dl. medl~ "Bentuk talk show atau siaran 
tapi juga bisa lemah dan sangat mas~sesuatu yang bal\(~I~~Jad~ lang sung di radio maupun televisi 
tidak berdaya," tambahnya. b~lk seka.h ~a.n sesuatu yang Jelek bisalangsungditerimamasyarakat. 

Doktor lulusan Monash Univer- blsa ~enJadlJelek sekah. Padahal Dan itu sulit disensor," urainya. 
sity ini lantas mengulas lebih lebar. pers tl~ak. ~enguranw fakta yang Peran dan pengaruh media massa 
Media massa itu kuat luar biasa ada. Dl slllIlah p~rs tldak hanya -yangbesar ini juga diaKlir-oleh 
dan bisa bcrbuat apa saja. Mereka, m~laporkan 1et~Pl memperbesar. Bahrul Alaftl dari Ren. Bahrul 
yang kual itu. tidak lagi mencari 1m ~JUkan sensast ma~punreka'y~~~ mencontohkan betapamediahome 
berita tapi malah membikin berita. tapt hakekat pers ItU sendm, video ten tang penganiayaan terha
"Dia membentuk opini dan juga urat.nya. . dap orang kulit hitam oleh polisi, 
me1Db(~ntuk fakta. Bukan mel~ . Dtkatakan~ya p~la, efek medta bisa menyulut tragedi kerusuhan 
porkan," kilahnya. tlda~la~ malll-maln'"Sesu~~u bts~ besar di Los Angeles. "Juga pe-

Tapi,lanjutsosiologasalSalatiga menJadl besartanpa obat . Tapt, nyiaran berbagai berita dalam 
ini, media yang lemah, lemah sayangnya. J?~reka le~~~ .. karena media massa seputar kasus OJ 
sekali. Meski badan gedhe kayak ttd~ .memlhki~t<ltu~jJ!)Sl.sI sec~ra . Simpson," tandasnya. 
dinosaurus, dengan sekali coretan pohttk. Tak heran, kemudtan Untukitulah, seperti diungkapkan 
pena saja mereka tak berdaya. bany~ warta,:",~~ mengeluh me- Satrio Arismunandar, wartawan 
Melemahkan media, tidak perlu ngenaJ kondlst In\, Mereka. ~em- harus selalu berupaya mentaati 
dengan pasukan huru-hara. Sekali pertanyakan perannya sendm. aturan atau patokan yang ada seperti 
teken, runtuhlah kekuatan mereka. liputan harus berdasarfaktadandata, 

asas keseimbangan, asas keleng
kapan dan keutuhan maupun 
penghormatan sumber. "Kita harus 
selalu mengembangkan sikap kritis 
tetapi tidak sinis. Jumalis yang baik 
selalu mempertimbangkan kepeka
an dan perasaan pembacanya. 
Walaupun benar faktanya harus 
dipikirkan apakah pemuatannya 
sesuai etika dan nOlma masyarakat 
beradab," tegas pria yang kini 
belajar S2 di VI ini. (erwan w) 
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