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Menebak lsi Kotak Misterius 
Minimnya transparansi menyuburkan budaya mengotak-atik misteri politik. 

Idrus F. Shahab 

C ogitoergosum. Sayaberpikir, 
karen a itu saya ada. Demikianlah 
sepotong kalimat dari filosof 

Perancis, Rene Descartes (1596-1650), 
yang paling kerap 
diucap dan dikutip. 
Pendeknya, jangan 
lekas percaya pada 
penglihatan sendiri, 
pesan si filosof. 
Karena, segal a yang 
tampak bagus dari 
luar tak pernah 
berhenti menipu 
mata manusia. 
Sampaimati. 

Dalam sebuah 
percobaannya yang 
bekenia 
membuktikan, 
"trik" alam sekitar 
yang piawai menge
labui indera 
manusia. Separo 
tongkat yang 
tampak bengkok 
dari permukaan air 
kolam ternyata 
lurus-lurus saja 
setelah dicabut. 
Descartes memang 
takpernah 
melepaskan diri 
dari keyakinan: 
dunia ini ajang tipu
menipu. Sampai 
akhir hayatnya, ia 
tak berhasil 
membedakan: 
mana yang sekadar 
"kemasan 
pemanis" dan mana 
pula yang "isi 
sesungguhnya" . 

juga. Hanya dengan berpikir terus
menerus, ia bisa membuktikan: dirinya 
benar-benar ada, bukan sekadar 
bayangan. Tentu saja, sebagai makhluk 
yang berpikir (tbinking being). Begitulah 
sebuah cerita Descartes, penerus tradisi 

aliran skeptisisme. 
Belakangan ini, gaya bernalar mirip 

skeptis - yang selalu meragukan apa yang 
kasatmata - rupanya meruyak juga. 
Anehnya, model berpikir ini mulai ngetop 
di kalangan pembaca media massa di 

Namun, seperti 
cerita-cerita 
romantis yang 
berakhir dengan 
bappyend, 
petualangan 

TERPAKSA MENYIRATKAN APA YANG TERSURAT: Pembaca media massa 
I intelektual si l Descartes berbuah 
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Indonesia. Khususnya, di antara golongan 
menengah. Mereka yang sangat 
membutuhkan informasi akurat ini, mi
salnya, tak gampang percaya pada 
keterangan resmi pemerintah. 

Simak saja pembicaraan mereka di 
sela-sela makan siang dan di kafe-kafe. 
Mutasi di antara 160 perwira tinggi ABRI 
baru-baru ini, atau penugasan lenderal 
Wismoyo Arismunandar menjadi ketua 
KONI yang baru, dianggapnya sebagai 
penggeseran orang-orang yang tidak 
direstui. Atau, sebaliknya, promosi bagi 
mereka yang disukai pembuat keputusan. 
Apa makna di balik gejala ini? 

Dalam dunia kewartawanan, itulah 
yang dalam bahasa Inggris kerap disebut 
read between the lines - membaca di 
sela-sela baris. Alias, membaca apa yang 
tersirat di antara data yang tersurat. Di 
sini, suatu pemberitaan atau artikel 
dipandang sebagai kotak misterius 
berdimensi tiga, yang layak ditebak: apa 
gerangan isinya. 

N amun, patut diakui. Pada satu sisinya, 
kebiasaan ini berbakat menyederhanakan 
masalah yang kompleks. 
Kegiatan membaca dan 
menyerap informasi tak 
ubahnya menjadi semacam 
upaya santai, seperti menebak
nebak,angka lotre. Setali tiga 
uang dengan kegiatan mengisi 
teka-teki silang yang memang 
ditujukan untuk mengisi waktu. 
Tanpa periu memeras banyak 
pikiran dan keringat. 

Memang. Inilah bagian dari 
sikap "skeptisisme setengah 
matang". Tentu saja, ia berbeda 
dengan tradisi filsafatala 
Descartes di atas, yang 
menuntut segudang tetek 
bengek ilmiah sebelum menarik 
kesimpulan akhir. "Skeptisisme 
itu bagus sekali, dan itu 
menunjukkan nilai 
intelektualitas. Skeptisisme 
bukan hanya tak sekadar 
percaya pada apa yang menjadi 
berita dan kemudian tidak periu 
alasan lebih lanjut, " ingat 
Rosihan Anwar, wartawan tiga 
zaman. 

tahun lalu. Cukup dengan bermodalkan 
jaringan desas-desus, sebuah kesimpulan 
yang paling drama tis dan paling seram 
pun ditarik. Tak pelak lagi, "Pembaca 
pun akhirnya banyak menyiratkan beri
ta-berita dengan menggunakan jaringan 
informasi di at as permukaan," tutur 
Rosihan Anwar. 

Kebiasaan membaca model ini adalah 
se buah skeptisisme prematur. 
"Persamaan yang dimiliki (oleh 
skeptisisme dan tradisi menyiratkan -
Red.) adalah karena sarna-sarna 
mempunyai rasa ingin tahu," cetus Ariel 
Heryanto, dosen Universitas Kristen 
Satyawacana, Salatiga. 

Kalaupun mereka tampak serius 
mendiskusikan masalah, itu tak lebih dari 
kegiatan miripmembedah puisi. Puisi 
tetap memesonakan. Karena, di samping 
ada unsur misterius yang membuat kening 
berkerut, ada pula unsur menghiburnya. 

"Pers Indonesia terlalu puitis," kata 
Ariel. Tak ayallagi - sebagaimana halnya 
dengan puisi - seribu satu interpretasi 
yang khas Indonesia pun digunakannya 
sebagai pisau analisis. Umumnya, diskusi 
mereka bergulir sekitar perkara "siap~" 

Lihat saja. Betapa pekatnya 
muatan spekulatif, dan betapa 
encernya muatan ilmiah 

TERLALU PUlTIS: Ariel Heryanto 

pendekatan read between the lines ini. Tak 
perlu capai-capai, rumor yang beredar 
dan tumbuh subur di dalam masyarakat 
dijadikannya satu-satunya landasan 
kesimpulannya. Sebut saja, rumor 
ten tang devaluasi yang marak pada akhir 
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di balik sebuah kebijakan baru, daripada 
"apa". 

Tak pelak. Perbedaan pendapat di 
kalangan menteri tidak lagi ditafsirkan 
sebagai keragaman pandangan. Tetapi, 
sebagai perwujudan konflik antara kubu 

yang satu dengan lawannya. Misalnya, 
antara kubu yang pro CSIS yang disinyalir 
pamornya mulai menurun, dengan kubu 
ICMI yang sedang berada "di atas angin". 

Namun, jangan buru-buru mencap 
golongan menengah sebagai kalangan 
yang berani menanggung risiko, lantaran 
kecurigaannya terhadap penjelasan resmi 
pemerintah. Siapa pun tahu, bahasa lisan 
- apalagi yang dibicarakan berbisik-bisik 
- terbilang "aman". Tanpa bukti tertulis, 
tak ada alasan kuat untuk menuding 
seseorang dengan pasal subversif 
(menyebarkan rumor yang "meresahkan 
masyarakat"). 

Patut dicatat. "Skeptisisme setengah 
matang" seperti gejala yang kerap 
berkembang biak di rumah sakit jiwa. "Ini 
berindikasi, masyarakat sedang sakit 
jiwa," jelas Rosihan Anwar. Pembaca dan 
wartawannya sarna-sarna sakit jiwa. 
Rosihan menyebutkan wartawannya 
sebagai wartawan salon yang berkecende
rungan memoles berita dengan pelbagai 
kosmetik. Sementara, si pembaca sendiri 
menafsirkan apa yang tertulis 
berdasarkan kabar angin. 

Ada satu pen cetus penyakit 
ini. Gairah untuk mengetahui 
masalah-masalah politik tingkat 
atas tak gampang kesampaian. 
Rasa ingin tahu telah menguat, 
sedangkan informasi yang 
ditawarkan tak mampu 
menj elaskan masalah. 
"Masalahnya, di setiap negara 
yang kurang terbuka, kerja pers 
akan diliputi dengan berita-beri
ta yang menu rut kita ini sering 
samar-samar, sehingga pembca 
kurangpaham," kata 
Atmakusumah, wartawan senior 
dari LPDS (Lembaga Pers 
Dokter Sutomo), 1 akarta. 

Ariel, Atmakusumah, dan 
Rosihan Anwar, sepakat, 
kenyataan ini berkaitan dengan 
sistem politik yang berlaku. 
"Masalah suksesi dibicarakan 
secara berhati-hati, dan bahasa 
yang dipergunakan terialu puitis 
dengan dramatisasi," kata Ariel 
Heryanto. "Tetapi, di luar 
negeri, dengan sistem liberal, 
hal terse but diulas habis
habisan," lanjutnya. Seiring 
dengan perkembangan 

demokrasi, di dunia liberal, misalnya, 
budaya menyiratkan ini "mati kutu". 
Dan, "Mereka tak memerlukan lagi read 
betu'een the lines, karena apa yang mereka 
lihat sudah transparan," lanjut Rosihan. 
ITl uporan: Reporter Jakarta. 
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