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Kata PengantaR

Jika kekuasaan diartikan kapasitas mempengaruhi orang lain, 
maka pers bebas adalah satu kekuasaan yang besar. Di negara 
demokratis, media dapat melaporkan semua berita tanpa 

persetujuan pemerintah. Kekuasaan pers itu adalah bagian dari hak 
kewargaan, berupa hak untuk bebas berpendapat, dan berekspresi. 

Pada umumnya,  negara demokratis menyediakan perangkat hukum 
yang melindungi kerja para jurnalis menjalankan hak kebebasan 
berpendapat itu. Tentu dalam setiap hak melekat pula kewajiban. Para 
jurnalis di negara demokratis, berkewajiban melaporkan fakta kepada 
publik secara akurat dan adil. Mereka wajib melakukan praktik jurnalistik 
sesuai kode etik.

Di Indonesia, sepuluh tahun belakangan ini, kita menyaksikan ruang 
kebebasan pers terbuka lebar. Media bebas memproduksi informasi, 
dan publik bebas memilih bacaan atau siaran yang mereka suka. 
Mereka mendapatkan berita bebas, lugas, dan kadang tajam mengkritik 
penguasa. Satu kesenangan yang mencerahkan, dan tak terbayangkan 
bisa diperoleh pada zaman kediktatoran Suharto.

Industri media juga bertumbuh subur. Data Dewan Pers pada akhir 
2008 tercatat 1.008 perusahaan media cetak, 150 televisi, dan sekitar 
2.000 stasiun radio. Itu belum termasuk belasan media berita online, 
yang belakangan kian menjadi acuan informasi bagi publik. Ekonomi 
yang makin liberal, turut mengubah struktur pasar media. Bisnis media 
membesar. Kompetisi pasar ketat. Praktik merger dan akuisisi media 
kerap pula terjadi.

Tetapi, pertumbuhan kuantitas industri itu rupanya tak selalu sejalan 
dengan laju kualitas profesionalisme media. Dari segi bisnis, hanya 30 
persen dari perusahaan itu dikelola secara profesional. Artinya secara 
bisnis sehat, dan produk berita yang dihasilkan berkualitas dan berstandar 
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kode etik. Sekitar 70 persen lainnya, yang tidak sehat itu, pada akhirnya 
hidup dengan praktik jurnalisme yang buruk. Ada istilah pers “abal-abal” 
bagi media yang mempekerjakan jurnalis tak cakap, dan “melegalkan” 
praktik amplop. Dewan Pers mencatat, dari sekitar 30 ribu jurnalis di 
Indonesia hanya sebagian kecil memenuhi standar kompetensi jurnalis 
profesional. 

Di celah kebebasan itu, gugatan atas kebebasan pers pun mengemuka. 
Mutu jurnalisme pada masa reformasi digugat. Sebagian pejabat, 
atau mereka yang alergi pers bebas,  malah menuding “pers Indonesia 
kebablasan”. Pada sisi lain, kesimpulan Dewan Pers misalnya, menyebut 
sebagian besar gugatan warga atas pers bersumber pada produk 
pemberitaan kurang profesional: tidak mengikuti prosedur standar 
jurnalistik, dan menyimpang dari kode etik.

Sampai disini, persoalan mutu bukan hanya berkaitan pada standar 
kelayakan berita, kelengkapan, penulisan jernih atau gambar layak 
tayang, sumber berita jelas dan kompeten, dan soal keberimbangan 
(cover both side). Mutu jurnalisme juga ditentukan sikap profesional, 
menyangkut kredibilitas, dan independensi media sebagai pelayan 
informasi bagi publik. Artinya, jurnalisme berkualitas adalah kombinasi 
kecakapan dan pelaksanaan kode etik.

Ada empat nilai dasar acuan etik bagi para jurnalis. Pertama, jurnalis 
mendedikasikan pekerjaannya mencari kebenaran dan melaporkannya. 
Dalam hal ini, seorang wartawan harus jujur, fair, berani mengejar 
informasi, dan melaporkannya. Kedua, jurnalis harus menghormati 
sumber berita sebagai manusia, dan mengurangi dampak merusak bagi 
sumber, kolega atau subyek pemberitaan. Ketiga, bersikap independen, 
tidak tunduk kepada kepentingan apa pun selain melayani hak 
masyarakat untuk tahu. Keempat, karya jurnalistik harus akuntabel, dan 
bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

Nilai-nilai itu lalu menjadi rumusan menyusun kode etik dan juga 
kode perilaku bagi wartawan. Tetapi, pada kenyataannya, tidak semua 
wartawan rupanya mengerti kode etik, dan memenuhi standar kualitas 
dalam melakukan pekerjaannya. Dari survei AJI, hanya 20 persen 
wartawan pernah membaca kode etik, dan Undang-Undang Pers.

Tentu, selain mempertahankan ruang kebebasan, tampaknya penting 
bagi pers untuk melakukan kritik-diri. Dengan demikian, pers bisa berkaca, 
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membenarkan sisi yang kurang, atau malah meninjau kembali doktrin 
jurnalisme yang mungkin salah kaprah. Dibutuhkan suatu exposure 
bagaimana media dan wartawan bekerja, dan apa saja kontradiksi yang 
diidapnya, untuk dikemukakan ke publik. Tujuannya bukan mencari 
kesalahan, tetapi lebih pada memetakan persoalan internal media, dan 
kelak bagaimana problem itu dicarikan jalan keluarnya.

Untuk itulah, Aliansi Jurnalis Independen mengadakan suatu kegiatan 
beasiswa peliputan dengan tema “Independensi dan Profesionalisme 
Media 2008”. Didukung Yayasan Tifa, organisasi ini menyediakan 
beasiswa liputan bagi 14 wartawan nasional dan daerah. Mereka 
menelusuri praktik jurnalisme wartawan, dan juga sikap media di tengah 
konflik kepentingan yang membayangi independensi. 

Dari sekitar 34 proposal masuk ke panitia, tiga wartawan senior yang 
menjadi juri (Arif A Kuswardono, Dwi Setyo, dan Heru Hendratmoko, 
mereka sekaligus mentor bagi kegiatan jurnalistik ini),  akhirnya memilih 
14 tema. Setelah dibekali diskusi memetakan persoalan pada akhir 2008, 
lalu selama Januari-Mei 2009,  para wartawan lolos seleksi bekerja 
menelisik obyek liputan mereka. Hasilnya seperti tersaji pada buku kecil 
ini.

Karya yang terhimpun di sini boleh disebutkan pertama dalam hal 
wartawan Indonesia menuliskan secara kritis tempat mereka bekerja, 
profesi mereka, atau menelisik praktik jurnalisme rekannya sendiri. 
Tentu bukan bermaksud membongkar “borok” para jurnalis, atau “dosa” 
media lain, segenap wartawan yang terjun menelusuri topik ini sadar 
mereka sedang bercermin. 

Rentang tema laporan juga cukup beragam. Umumnya, berkisar pada 
isu benturan kepentingan dalam menjalankan kerja jurnalistik. Baik 
secara politik maupun bisnis. Konflik kepentingan menjadi isu paling 
dominan, karena berkaitan dengan prinsip independensi wartawan, 
yang menjadi salah satu problem etik di dunia media. 

Misalnya, soal hubungan antara media dan pemilik modal, adalah isu 
menarik dalam rangka membangun newsroom yang kredibel. Seorang 
pengkritik media terkemuka Amerika Serikat AJ Leibling mengatakan 
“kebebasan pers adalah milik para pemilik”. Kutipan itu mungkin tak enak 
didengar bagi para wartawan profesional. Artinya, di tengah masyarakat 
bebas, siapa dan apa yang boleh diungkapkan di media ditentukan oleh 
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pemilik. Pada akhirnya, para jurnalis profesional harus menghadapi 
dilema siapa yang harus dilayani: publik ataukah pemilik.

Isu lain yang terhimpun di buku ini adalah tarikan kepentingan 
wartawan sebagai individu. Dalam satu karya diungkapkan dualisme 
kepentingan wartawan dan afiliasi politik. Ada tarikan kepentingan saat 
wartawan maju sebagai calon anggota legislatif.  Pada segi lain, ada kasus 
produksi berita  bertindihan kepentingan menarik iklan. Selebihnya, isu 
etis dalam menggali dan menghasilkan berita, dari isu metode “tuyul” 
dalam liputan, sampai soal klasik: praktik amplop.

Seluruh karya dalam buku ini dibuat tanpa pretensi menjatuhkan 
kredibilitas atau kewibawaan media tertentu. Tidak  juga bermaksud 
menghancurkan integritas para wartawan tertentu. Laporan penelusuran 
ini perlu dilihat sebagai potret internal media dan wartawan Indonesia. 
Sejumlah kasus bahkan menarik menjadi bahan kajian untuk 
meningkatkan kualitas profesional jurnalis. Kasus itu bahkan bisa 
dikaji terbuka bersama publik, yang selama ini turut menghidupkan 
media massa nasional. Publik berhak tahu, bagaimana kondisi “dapur” 
informasi dari berita yang mereka nikmati setiap hari. 

AJI percaya bahwa pers bebas adalah hasil perjuangan bersama 
media dan masyarakat. Maka adalah tugas media, dan juga jurnalis, 
mempertanggungjawabkan kebebasannya kepada publik. Buku ini 
adalah salah satu bentuk tanggungjawab itu.

Nezar Patria

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen
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1

gegeR DI SISMInbaKuM, 
SunyI DI RCtI Dan OKeZOne
Oleh Widiyanto 

 
Kasus dugaan korupsi Sistem Administrassi Badan Hukum 
yang menjadi headline di hampir semua media tidak nonggol 
di RCTI. Ada intervensi pemilik modal?

Hari itu barangkali patut dirayakan sebagai salah satu hari ke-
menangan gerakan anti korupsi. Pagi hari seorang mantan 
pejabat tinggi dirjen ditangkap. Romli Atmasasmita, mantan 

direktur jendral pada Departemen Hukum dan HAM ditahan kejaksaan 
atas tuduhan korupsi. Pada hari yang sama, giliran Danny Setiawan, be-
kas Gubernur Jawa Barat yang diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) gara-gara kasus penggelembungan harga mobil kebakaran.

Perang melawan korupsi memang tengah marak. Kejaksaan Agung 
dan KPK seperti adu cepat membekuk koruptor. Dan gerak cepat seperti 
ditunjukkan pada 10 November 2008 itu, agaknya perlu dicatat khusus: 
penahanan Romli bisa menjadi awal terbongkarnya kasus Sisminbakum 
(Sistem Informasi Badan Hukum, yang memungkinkan pendaftaran ba-
dan hukum dilakukan on-line), yang ukurannya sungguh kolosal. Skan-
dal ini diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk 
menteri, dan merugikan negara hingga hampir setengah triliun rupiah.  
Tak mengherankan jika Romli menjadi ‘bintang’ media masa. Sejak pagi 
hari sejumlah stasiun televisi, radio dan jaringan berita on-line (news-
wires) terus menggebernya sebagai sajian utama. Malamnya, penahanan 
Romli ditempatkan sebagai headline oleh hampir semua stasiun televisi. 
Hampir semua, tapi tidak Seputar Indonesia. Siaran berita andalan stasiun 
berita RCTI itu tak menayangkan penahanan Romli, tidak pula Danny. 
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Ada apa? Apakah Seputar Indonesia kecolongan? Pertanyaan sepele 
ini ternyata perlu jawaban panjang lebar. 

Rapat Redaksi RCTI malam itu lebih hangat dari biasanya. Di sepu-
tar meja rapat berbentuk bulat, duduk belasan anggota redaksi: manajer 
produksi berita, produser pelaksana, kepala liputan, beberapa produser. 
Pemimpin Redaksi Arief Suditomo tidak hadir. Begitu juga wakil pemim-
pin redaksi Putra Nababan. Rapat yang dipimpin Produser Eksekutif Se-
putar Indonesia Avida Virya itu memasuki area paling genting: mengapa 
RCTI tak punya liputan soal penahanan Romli.

Kepala Liputan Dandhy Dwi Laksono mengatakan, Sisminbakum je-
las masuk kriteria layak berita – diukur dengan pertimbangan apapun. 
Perhatian publik luar biasa, kejaksaan telah pula menetapkan tiga dirjen 
sebagai tersangka, dan kerugian negara ekstrabesar. Tak ada alasan un-
tuk tak meliput penahanan Romli. Lalu mengapa materinya tak nongol? 
“Apa kita dilarang meliput kasus ini?” katanya.

Beberapa saat sebelum rapat Dandhy mengontak Tunggal Siregar, re-
porter yang biasa mangkal di Kejaksaan Agung. Ia menanyakan menga-
pa Tunggal tak punya bahan liputan Romli. Awalnya Tunggal berkilah ia 
harus meng-cover agenda lain. Tapi Dandhy tak percaya. Setelah dicecar, 
reporter ini mengaku diminta Pemimpin Redaksi Arief Suditomo agar 
tak meliput penahanan Romli.

Dandhy terkejut. Ia meradang mendengar pengakuan itu. Ia mengi-
gatkan, sebagai reporter Tunggal seharusnya melapor kepada Koordina-
tor Liputan, atasannya langsung. “Sensor tak boleh terjadi sejak di la-
pangan,” katanya. 

Keterangan Tunggal inilah yang dibawa Dandhy ke ruang rapat ma-
lam itu. “Jika kita dilarang menayangkan Sisminbakum,” katanya, “Kita 
juga tak bisa memberitakan kasus korupsi yang lain.” Logikanya, jika Sis-
minbakum “disensor” dan kasus korupsi lain diliput, berarti RCTI main 
tebang pilih. “Sama halnya kita melindungi maling, sambil menelanjangi 
maling yang lain,” tambah Dandhy.

Dilihat dari struktur kepemilikan, RCTI memang termasuk dalam 
keluarga besar kelompok yang terserempet kasus Sisminbakum. Pro-
gram komputerisasi di Departemen Hukum dan HAM ini dikelola PT 
Sarana Rekatama Dinamika (SRD) yang merupakan ‘sepupu’ RCTI. Ber-
sama-sama PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC, holding yang memiliki 
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RCTI), Sarana adalah ‘cucu’ dari PT Bhakti Investama, perusahaan yang 
dikuasai keluarga Tanoesoedibjyo.

Rapat malam itu kemudian sedikit melebar. Jika kasus yang melibat-
kan kelompok usaha tak bisa diliput, sebagian anggota redaksi menuntut 
manajemen segera membuat rambu-rambu: daftar apa saja yang haram 
ditayangkan. Namun Dandhy menolak gagasan ini. Ia tetap ngotot agar 
RCTI memperlakukan kasus Sisminbakum sama seperti kasus-kasus ko-
rupsi yang lain. “Kita harus tetap fight,” katanya.

Hingga malam rapat selesai, tak ada kesepakatan yang bulat, kecuali: 
tak ada berita korupsi yang naik tayang. Tidak Romli, tidak juga Danny. 
Semua kena embargo. Sampai kapan? Tak ada batas waktu yang ditetap-
kan. Yang pasti, sejak malam itu, Seputar Indonesia memang bersih dari 
berita korupsi. Namun entah mengapa, dua hari kemudian, berita-berita 
korupsi, termasuk kasus Sisminbakum sudah muncul kembali.

Di sela-sela rapat malam itu, Dandhy sempat berkirim pesan kepada 
Pemimpin Redaksi Arief Suditomo. Ia menanyakan alasan mengapa li-
putan Sisminbakum dilarang. Jawaban Arief–juga melalui pesan pendek 
lewat handphone—merisaukan Dandhy, “Jelas, karena milik HT”.

HT adalah sebutan sehari-hari untuk Hary Tanoesoedibjyo, peme-
gang kontrol Bhakti Investama, kapal induk yang membawai aneka ma-
cam usaha mulai dari media sampai telekomunikasi, keuangan hingga 
penyewaan pesawat. Di anak-anak perusahaan itu, Hary menempatkan 
abang dan adiknya sebagai pengurus dan pengelola. Pada PT Bhakti As-
set Management, yang membawai PT Sarana (pengelola Sisminbakum), 
duduklah Hartono Tanoesoedibjyo, salah satu kakak Hary. 

Kala itu, nama Hartono memang mulai disebut-sebut dalam kasus 
Sisminbakum. Yohannes Waworuntu, Direktur Utama PT Sarana, yang 
ditetapkan sebagai tersangka mengaku ia hanya boneka Hartono. “Saya 
dipaksa menjadi dirut dengan imbalan utang saya yang besarnya Rp 1 
milyar dianggap lunas,” katanya kepada media. Sejauh ini, status Har-
tono dalam kasus itu masih sebatas saksi.

Bagi Dandhy, pesan pendek Arief itu tiba-tiba tak membuat semua-
nya menjadi terang benderang. Ia tak pasti betul apakah pelarangan itu 
order langsung dari HT atau kebijakan Arief semata. Tapi bagi Dandhy, 
dan anggota redaksi RCTI, ini bukan campur tangan yang pertama. Ia 
hanya mengatakan,  “Tiap kali ada pemberitaan yang dianggap meru-
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gikan, Hary selalu ikut campur.” Yang jelas, beberapa pekan kemudian, 
intervensi manajemen terjadi lagi: RCTI dilarang menayangkan berita 
kutipan wawancara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ‘berbau’ 
Sisminbakum. 

Ceritanya, akhir 2008, Menteri Keuangan terpilih sebagai “People 
of the Year 2008” versi harian Seputar Indonesia (untuk membedakan 
dengan nama acara di RCTI, selanjutnya disebut Sindo), koran yang 
juga dimiliki MNC. Reporter RCTI Bima Marzuki yang meliput acara itu 
sempat minta pendapat Menteri Sri Mulyani tentang rekening liar yang 
memang tengah dihebohkan. Konteksnya biaya perkara di Mahkamah 
Agung. Menteri menegaskan, semua penerimaan dari dari kegiatan pe-
layanan pemerintah kepada masyarakat pemerintah, mestinya masuk ke 
pos penerimaan negara bukan pajak alias PNBP. 

Mendengar penjelasan ini, Hary yang berada tak jauh dari Ibu Men-
teri lantas bergegas mendekati Sururi Alfaruq, Pemimpin Redaksi Sin-
do. Hary, orang yang menurut Forbes memiliki kekayaan US$ 250 juta 
(sekitar Rp 2,5 triliun) itu meminta Sururi menemui Bima. Begitu wa-
wancara selesai, Bima dicolek Sururi Alfaruq, Pemimpin Redaksi Sindo. 
“Bim, untuk wawancara yang tadi, Pak HT minta jangan tayang,” kata-
nya Sururi seperti ditirukan Bima Marzuki.

“Bagian yang mana?” tanya Bima.

“Semuanya,” jawab lelaki ceking yang dikenal sebagai orang keper-
cayaan Hary itu. 

“Loh kenapa?” Bima mencoba menawar.

“Pak HT khawatir wawancara itu menimbulkan salah persepsi.”  
‘Persepsi’ yang dimaksud Sururi tentu berkaitan dengan PNBP. Biaya 
akses Sisminbakum yang merupakan salah satu bentuk pelayanan pe-
merintah semestinya masuk ke kas negara seperti PNBP yang lain. Se-
lama ini, dari Rp 1.685.000 biaya yang dibayarkan notaris untuk menda-
pat pelayanan Sisminbakum, hanya Rp 200.000 yang masuk PNBP. Se-
lebihnya, Rp 135.000 untuk PPN dan, yang paling gede, Rp 1.350.000 
masuk sebagai ‘biaya akses’. Pos terakhir inilah yang kemudian dibagi-
bagi: 90 persen masuk ke kantong PT Sarana dan sisanya ke koperasi 
pegawai Departemen Hukum dan HAM. 

Laporan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
menunjukkan, sejak 1 Januari 2001 – 30 September 2002, terdapat 
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54.400 permohonan pengesahan lewat Sisminbakum. Artinya, selama 
periode 21 bulan tersebut, PT Sarana meraup Rp 66 miliar lebih, se-
dangkan negara hanya memungut tak sampai Rp 11 miliar. Kejaksaan 
Agung menilai, pembagian yang timpang ini disepakati karena Sarana 
‘membujuk’ pejabat negara menyetujui proyek ini. “Mereka tak hanya 
menggunakan fasilitas negara untuk memungut uang rakyat. Tapi juga 
menikmatinya,” kata Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Marwan 
Effendi 

Kekhawatiran adanya salah ‘persepsi’ dan larangan tayang itu dila-
porkan Bima kepada bosnya, Wakil Pemimpin Redaksi RCTI Putra Na-
baban. Menurut Bima, saat itu juga Putra mengontak Sururi. Tapi Sururi 
tetap mendesak RCTI agar memenuhi permintaan Hary. 

Meskipun dilarang, Bima tetap membuat naskah liputan. Melalui ko-
ordinator liputan, naskah itu diserahkan kepada Pemimpin Redaksi Arief 
Suditomo. Setelah diberi catatan, naskah tersebut dikirim Arief kepada 
Hary melalui faksimil. Bima sempat mengintip catatan itu: pemimpin re-
daksi minta izin agar liputan Bima dapat ditayangkan. Hasilnya? Berita 
Kutipan wawancara Bima tentang PNBP dengan Menteri Keuangan itu 
tak pernah tayang di RCTI.

Kisah pelarangan ini tak dibantah oleh Sururi, tapi juga tak dibenar-
kan. Ia menolak memberikan jawaban. “Kami sedang konsolidasi inter-
nal,” katanya ketika ditemui di kantornya, Kompleks Menara Kebon Si-
rih. “Saya tak mau ngomong kalau menyangkut kasus itu,” tambahnya 
ketika ditemui di kantornya, Kompleks Menara Kebon Sirih dengan muka 
mengkerut sambil Sururi ngeloyor pergi ke sebuah ruang pertemuan .

Pemimpin Redaksi Arief Suditomo juga tak mau berkomentar. Sete-
lah berkali-kali menolak permohonan wawancara, Arief akhirnya dapat 
ditemui di lobi salah satu kantornya, di Menara Kebon Sirih. Dia berbaju 
putih mengenakan celana gelap. Meskipun sudah bertemu muka, ia ma-
sih enggan memberi keterangan. “I don’t have anything untuk di-share. 
Maaf, mas,” katanya sambil memasuki kantor, melewati dua orang petu-
gas keamanan.

Campur tangan pemberitaan pemilik dalam kasus Sisminbakum bu-
kan hanya dialami RCTI tapi juga pada portal berita Okezone, juga mi-
lik MNC. Di portal ini, berita Sisminbakum pertama kali nongol pada 14 
Oktober 2008. Isinya: rencana kejaksaan mengungkap indikasi korupsi. 
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“Biaya akses Sisminbakum tak mengalir ke kas negara, tapi ke rekening 
PT SRD,” demikian penggalan berita tersebut. Tampaknya, pada awal-
awal munculnya isu Sisminbakum, Okezone relatif berimbang. 

Tapi belakangan, apalagi sejak Romli ditahan dan peran Hartono di-
ributkan, Mmenurut keterangan sumber di Okezone, saat itulah Pemim-
pin Umum David Fernando Audy mulai ‘menyetir’ arah pemberitaan. 
Reporter diminta untuk lebih banyak memberikan porsi kepada Sarana 
atau Yusril Yusril Ihza Mahendra, bekas Menteri Hukum dan HAM yang 
mengambil keputusan tentang program komputerisasi itu. Dari 80 berita 
Sisminbakum yang ditulis Okezone, 16 menggunakan Sarana sebagai na-
rasumber utama dan 15 memanfaatkan Yusril. Hanya 10 yang mengutip 
jaksa. Itu pun separohnya dimuat sebelum Romli ditahan.

Selain ‘banting setir’, Okezone juga mencabut berita-berita yang di-
anggap merugikan Sarana. Pencabutan dilakukan hingga ke tembolok, 
sehingga berita yang pernah tayang tak bisa lagi dikorek-korek lagi mes-
kipun menggunakan mesin pencari yang canggih. Melalui mesin pencari 
internal di Okezone, tercatat ada 81 berita yang memakai kata “sismin-
bakum”. Namun ketika ditelusuri di mesin pencari publik, hanya tersisa 
48 saja yang masih tayang. Sisanya lenyap secara misterius. 

Selain menempatkan David (ipar istrinya) sebagai pemimpin umum, 
Hary juga memperbantukan Sururi, Pemimpin Redaksi Sindo, sebagai 
Ketua Sidang Redaksi di Okezone. Menurut lembaga pemeringkat inter-
net, Alexa Internet, April 2009, Okezone yang relatif muda usia ini, me-
nempati urutan ke-23 situs yang paling dikunjungi di Indonesia. Rata-
rata Okezone menaikkan 300 berita per hari, termasuk berita dari tim 
redaksi RCTI dan Sindo.

Sama seperti Arief dan Sururi, David juga menolak memberikan ke-
terangan soal campur tangan Hary dalam kasus Sisminbakum. Meski-
pun posisinya sebagai kepala hubungan investor MNC, anak muda yang 
belum berumur 30 tahun itu sangat irit berkata-kata. “Mengapa Anda 
menulis soal itu?” katanya. Selebihnya, David bungkam. Tiap kali dihu-
bungi, telepon genggamnya tak pernah diangkat. Sekretarisnya menga-
takan jadwal rapatnya penuh. n

Catatan:
Akhir November 2008, Dandhy mengundurkan diri dari RCTI. Manajemen RCTI menerima pengunduran 
dirinya akhir Januari 2009. Sejak Februari 2009, Dandhy menempuh jalan hidup baru sebagai penulis lepas.
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HabIS ”gebRaK”,   
teRbItLaH IKLan
Oleh Robby effendi 

Berita gahar soal Bank Sumut di Sumut Pos berubah 
seratus delapan puluh derajat setelah petinggi bank itu 
“bersilaturahmi” dengan bos media.

Sudah sepekan lebih, dua wartawan handal Sumut Pos itu uring-
uringan. Abdel dan Temon, sebut saja namanya begitu, kesal tak 
keruan. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Bukan lantaran gaji 

kurang atau lagi banyak utang, tapi ini: berita-berita tentang kasus Bank 
Sumut yang mereka setor ke redaktur selalu hilang secara misterius — 
seperti ada yang menyabotnya di tengah jalan. “Begitu masuk folder 
berita, eh, lenyap tiba-tiba,” kata Abdel mengenang pekan-pekan 
menjengkelkan sepanjang Mei 2008 itu.

“Sabotase” seperti itu bukan hanya menjengkelkan, tapi juga 
melahirkan syak wasangka. Apalagi, pada hari-hari sebelumnya, Sumut 
Pos, salah satu koran berpengaruh di Medan selain Waspada dan Analisa, 
berkali-kali mengandalkan berita Bank Sumut sebagai menu utama. 
Bank daerah itu seperti punya kapling istimewa: jika tidak headline, 
hampir selalu masuk halaman satu. Wakil Pemimpin Redaksi Sumut Pos 
Indrawan dan Koordinator Liputan Herdiansyah memang secara khusus 
menugaskan duet reporter Abdel dan Temon agar menggeber kasus Bank 
Sumut, kalau bisa, setiap hari. 

Hari-hari itu, Mei 2008, Bank Sumut memang sedang tersengat 
puting beliung: sejumlah lembaga menemukan beberapa ‘pos ganjil’. 
Badan Pemeriksa Keuangan, misalnya, melaporkan adanya pembiayaan 
yang diduga fiktif, yang bisa menimbulkan kerugian hingga Rp 7 
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8

miliar lebih. Ada pula kredit macet di sejumah perusahaan, termasuk 
kredit ke sebuah distributor sepeda motor. Selain itu, Tim Pemeriksa 
Keuangan Bank Indonesia Wilayah Sumatera Utara menengarai adanya 
pinjaman bagi jajaran komisaris dan direksi yang nilainya sampai Rp 31 
miliar lebih. Ada pula dugaan mark-up pembelian pakaian dinas yang 
kabarnya mencapai Rp 1,6 miliar dan sejumlah kredit macet di beberapa 
kantor cabang, seperti Cabang Utama Medan, Cabang Sukaramai, dan 
Lubukpakam. 

Kabar tak sedap itu tak berhenti hanya sebatas laporan. Sejumlah 
anggota DPRD Sumut sudah pula ‘mengunyah’ kasus-kasus tersebut 
dalam rapat kerja. Sebagian anggota dewan yang lain rajin mengumbar 
komentar di pelbagai media masa. Bahkan, aparat hukum juga sudah 
mulai turun tangan memeriksa sejumlah pejabat Bank Sumut. 

Keruan saja, puting beliung ini menjadi santapan media, termasuk 
Sumut Pos. Harian ini rajin mengawal ‘angin’ Bank Sumut agar tetap 
bertiup, misalnya, dengan minta komentar anggota DPRD dan pengamat 
ekonomi untuk diolah menjadi berita. Selain menempatkan Abdel dan 
Temon sebagai ‘striker’ pemburu berita Bank Sumut, tim redaksi Sumut 
Pos juga siap mengerahkan reporter lain jika diperlukan. “Bahkan Wakil 
Pemimpin Redaksi Indrawan, kala itu, ikut pula terjun membantu 
mengumpulkan bahan dan meriset data di internet,” kata Abdel.

Sumut Pos bukan hanya memberitakan kasus Bank Sumut, tapi juga 
mendorong aparat hukum agar serius menuntaskan temuan tersebut 
dengan memeriksa para pejabat Bank Sumut. Sikap ini tampak dari 
beberapa gebrakan berita, seperti: “Bank Sumut Ceroboh” (terbit 1 Mei), 
lalu berturut-turut, “Diduga Kredit Macet Milik Pejabat” (7 Mei), “Diduga 
Uang Dibagikan Ke Pejabat Bank Sumut” (8 Mei), “Tim Penyelidik 
Ditambah” (9 Mei), “Bos Bank Sumut Diperiksa Kasus Kredit Macet dan 
Fiktif” (13 Mei), “Kredit Macet Hantam UKM” (14 Mei), “Giliran Pejabat 
Bagian Kredit” (15 Mei), “Tanggung Jawab Gus Irawan” (16 Mei) dan 
“Kejatisu Jalan di Tempat” (17 Mei). 

Liputan bertubi-tubi ini, terutama berita terbitan 16 dan 17 Mei yang 
menyingung soal pemeriksaan direksi, kabarnya membuat para petinggi 
Bank Sumut merasa gerah. Kabar soal ‘kegerahan’ ini dibawa oleh, sebut 
saja namanya Muklis, redaktur Sumut Pos yang dikenal dekat dengan 
Dirut Bank Sumut, Gus Irawan. Muklis adalah wartawan olahraga, 
sedangkan Gus Irawan menjabat Ketua KONI Sumut. 
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Menurut Muklis, ia mendengar keluhan direksi Bank Sumut dari Irwan 
Pulungan, Kepala Divisi Penyelamatan Kredit Bank Sumut, yang juga 
pengurus KONI. Muklis mengaku telah memberi saran agar manajemen 
bank menggunakan hak jawab jika keberatan atas pemberitaan. Namun 
Irwan menampik saran ini. Irwan merasa lebih nyaman jika harian 
Sumut Pos bersedia membuka ‘pintu-dialog’ dengan manajemen Bank 
Sumut. 

Permintaan ini disampaikan Muklis kepada Indrawan, sebagai 
Wakil Pemimpin Redaksi. Indrawan bukan hanya tidak keberatan, tapi 
menyambut ajakan itu. Maka diaturlah sebuah pertemuan silaturahmi 
antara Indrawan dan Irwan Pulungan. “Kami bertemu di Restoran 
Garuda, Jalan Ahmad Yani, tanggal 19 Mei 2008,” kata Muklis, yang juga 
diajak ikut serta dalam silaturahmi itu.

Dalam pertemuan yang dibuka dengan makan siang ini, Irwan 
Pulungan membeberkan sejumlah cerita sukses Bank Sumut di bawah 
Gus Irawan. Gaji naik terus, katanya. Prestasi juga menanjak. Kredit 
macet? “Menurut Pak Irwan, angka kredit macet masih dalam batas 
wajar,” kata Muklis.

Muklis masih ingat, sewaktu mau pamitan pulang, Irwan menyodorkan 
amplop kepada Indrawan. Tapi Wakil Pemimpin Redaksi ini menolak. 
“Waktu jalan pulang, Indrawan bilang, kita jangan buta dengan uang. 
Lebih baik kita menjalin pertemanan ketimbang menerima amplop,” 
kenang Muklis menirukan petuah bosnya.

Rupanya, silaturahmi Restoran Garuda berlanjut, tapi kali ini tanpa 
menyertakan Muklis. Petinggi kedua lembaga itu bertemu lagi di Kantor 
Bank Sumut, keesokan malamnya. “Aku tahu pertemuan ini karena Pak 
Irwan melapor,” kata Muklis. Menurut cerita Irwan yang dikutip Muklis, 
pertemuan tingkat tinggi itu dihadiri Irwan dan Gus Irawan (dari Bank 
Sumut) dengan Indrawan yang didampingi Goldian Purba, dari Sumut 
Pos. “Jam sembilan malam, setelah pertemuan beres, Pak Irwan kembali 
menelepon menyampaikan terima kasih,” lanjut Muklis. 

Apa yang terjadi dalam pertemuan itu, wallahualam, hanya yang 
hadir yang tahu. Yang pasti, sejak hari itu ‘haluan’ Sumut Pos terhadap 
Bank Sumut berubah 180 derajat. Pada 22 Mei 2008, koran yang dikelola 
anak perusahaan Jawa Pos ini, menurunkan tulisan berjudul “PAD 
Sumut Tergantung Bank Sumut” di halaman satu. Berita yang ditulis dari 
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hasil wawancara Indrawan dan Herdiansyah dengan Dirut Bank Sumut 
itu tak menyinggung lagi temuan BPK yang selama ini diributkan Sumut 
Pos. Esoknya, petikan wawancara dengan Gus Irawan tersebut disajikan 
kembali dalam bentuk tanya-jawab lengkap, dengan judul “Kalau Kredit 
Macet Harus Nol, Saya Mundur”.

Menurut Muklis, perubahan haluan itu bukan tak disengaja. Untuk 
memastikan tak ada ‘berita miring’ perihal Bank Sumut yang lolos, saban 
hari petinggi redaksi ‘mengawal’ rapat proyeksi pagi dan rapat bujet 
sore, sesuatu yang jarang dilakukan. Jika ada usulan soal Bank Sumut, 
Indrawan langsung menguji kekuatan kabar tersebut dengan pelbagai 
pertanyaan kritis. “Dia akan mencecar tingkat akurasinya, kedalaman, 
kelengkapan konfirmasi dan siapa narasumbernya,” kata Muklis. 
Ini berbeda dengan ‘semangat 45’ yang dikobarkan beberapa pekan 
sebelumnya. “Saat itulah para redaktur menangkap pesan yang jelas: 
kasus Bank Sumut jangan dikorek-korek lagi,” kata Muklis. Saat itu pula, 
berita-berita yang disetor Abdel dan Temon terpental secara ‘misterius’. 

Yang membuat dada Abdel terasa sesak bukan hanya hilangnya 
berita-berita kritis itu, tapi juga sindiran kawan-kawan reporter. Jika lagi 
nongkrong di kantin, ada saja yang nyeletuk, “Kapan makan-makan, kan 
sudah cair.” Abdel merasa, sekalipun dilontarkan dengan gaya guyon, 
ada kawan yang menduga ia ikut ‘menikmati’ rezeki Bank Sumut. “Coba 
mereka berani nyeletuk di ruang redaksi, pasti kena masalah dengan 
Indrawan,” kata Abdel.

Sesungguhnya Abdel dan Temon telah mencium gelagat perubahan 
haluan Sumut Pos, sehari sebelum silaturahmi Garuda. Saat itu, 
mereka dipanggil Korlip Herdiansyah dan diberi tahu tentang adanya 
kemungkinan kerja sama iklan. “Korlip minta berita Bank Sumut agak 
ditahan-tahan dulu, soalnya mereka akan jumpa membicarakan iklan 
dan kerja sama,” kata Abdel menirukan petunjuk Pak Korlip. Tak hanya 
dari Herdiansyah, permintaan agar menahan-nahan berita Bank Sumut 
juga datang secara langsung dari Indrawan. “Bank Sumut dan Sumut Pos 
mau bersahabat,” kata Abdel tentang alasan Wakil Pemimpin Redaksi.

Sekalipun, rapat dan folder berita dijaga ketat, Abdel pernah sekali 
membobol ‘barikade’ tersebut pada 26 Mei. Ia menulis satu berita cukup 
pedas berjudul “Kursi Dirut Bank Sumut Diributi”. Begitu terbit Indrawan 
langsung mengomel dan mewanti-wanti redaktur agar tak kecolongan 
lagi. “Ia langsung menegur korlip,” kata Abdel. 
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Namun, esoknya, muncul advertorial Bank Sumut di halaman 
19, dengan judul: “Gus Irawan: Prestasi Saya Persembahkan untuk 
Masyarakat Sumut”. Advertorial yang berisi capaian prestasi dan kinerja 
Bank Sumut ini, seperti air menyiram kerupuk, seketika memadamkan 
semangat Abdel dan Temon yang semula masih berusaha menyusupkan 
berita Bank Sumut. Mereka berdua kini menyadari bahwa ikatan kerja 
sama itu telah ‘terbuhul’ dengan kuat. “Daripada menabrak dinding, 
mending kami bekerja baik-baik,” kata Abdel pasrah. 

Beberapa hari setelah advertorial terbit, Abdel diminta Herdiansyah 
mengambil uang dari Bank Sumut. Namun Abdel menolak. Herdiansyah 
ganti meminta Temon. Yang terakhir ini tak kuasa membantah. Temon 
bergegas ke kantor Bank Sumut di Jalan Imam Bonjol untuk menerima 
bungkusan uang setelah meneken kuitansi advertorial. “Jumlahnya Rp 
24 juta,” kata Temon, “Uang itu langsung aku serahkan ke korlip.” 

Kerja sama dengan Bank Sumut terus berlanjut. Ketika Sumut Pos 
menggelar acara Rally Wisata dalam rangka perayaan ulang tahun pada 1 
Oktober 2008, Bank Sumut ikut dalam barisan sponsor. Ketika Indrawan 
dipromosikan sebagai Pimpinan Redaksi, Januari 2009, Bank Sumut 
juga memberi iklan ucapan selamat. 

Irwan Pulungan dari Bank Sumut keberatan penjelasannya dikutip 
tulisan ini. Meskipun bercerita panjang lebar, ia hanya membolehkan dua 
kalimat yang dikutip. “Intinya kita harus mampu menjalin komunikasi 
dengan semua media,” katanya. Ia mengaku ada silaturahmi di Restoran 
Garuda. “Biasalah saling komunikasi, dan Sumut Pos memang berlaku 
profesional,” katanya. Namun Irwan membantah ada pertemuan 
lanjutan. “Tak ada itu. Mana ada cerita seperti itu,” jawabnya tegas.

Sementara itu, Indrawan tak bersedia memberi penjelasan tentang 
perubahan kebijakan redaksi gara-gara kerja sama iklan. Indrawan 
yang kini menempati pos Pemimpin Redaksi memang tak menampik 
permintaan wawancara. Secara khusus ia bahkan mengundang penulis 
untuk sebuah pertemuan di Gedung Graha Pena, Medan. Dalam 
wawancara 1 Mei 2009 itu, Indrawan didampingi dua Redaktur Pelaksana 
Sumut Pos: Faliruddin dan Toga S. “Karena menyangkut institusi, 
wawancara harus di depan jajaran redaksi,” katanya.

Namun Indrawan tak menjawab pertanyaan. Ia malah mempertanya-
kan status penulis. “Kau, statusmu apa sekarang? Mana kartu persmu?” 
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katanya. Ia mempersoalkan posisi penulis yang tercatat sebagai wartawan 
Pos Metro Medan (Grup Sumut Pos), dalam pengumuman penerima 
fellowship AJI Indonesia. “Kenapa kau mengaku wartawan Pos Metro? 
Aku sudah check, tak ada wartawan bernama Robby Effendi di Pos 
Metro,” katanya tegas. 

Indrawan tak mau menerima penjelasan bahwa ketika fellowship 
AJI dibuka Oktober 2008, penulis merupakan karyawan tetap PT Pos 
Metro Medan, yang ditugaskan sebagai Redaktur Pelaksana Total 
Sport, sebelum akhirnya mengundurkan diri pada Desember 2008 dan 
bergabung dengan harian Medan Bisnis sejak Februari 2009. Upaya 
penulis mengingatkan tujuan wawancara tak digubris. Ketika pertanyaan 
tentang Bank Sumut kembali dibacakan, Indrawan menukas dengan 
cepat. “Tak ada wawancara, statusmu diperjelas dulu.” n

Catatan:
Robby Effendi – pernah bekerja sebagai wartawan Sumut Pos sebelum akhirnya pindah ke Pos Metro 
(Grup Sumut Pos), dan ditempatkan di tabloid Total Sport. Sejak Februari 2009 bekerja di harian Medan 
Bisnis.

Muklis – akhirnya memilih berhenti dari Sumut Pos, katanya, “Untuk mencari suasana baru.”

Abdel dan Temon sampai hari ini masih bekerja di Sumut Pos.
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KetIKa WaRtaWan 
MenjaDI tuKang bOR
Oleh Ika ningtyas

Seperti kerupuk tersiram air. Berita-berita galak bisa langsung 
loyo setelah advertorial terpasang.

Eko Budi Setianto lagi asyik nonton sinetron bersama istri dan 
anaknya ketika telepon selulernya berkedip-kedip. Bosnya 
menelepon. Untuk menghindari suara televisi yang berisik, 

reporter harian Surabaya Pagi ini beranjak ke halaman rumah. “Tolong 
berita tambang emasnya di-blow-up lebih keras. PT Indo tak konsisten,” 
kata suara di seberang. Suara itu milik Pimpinan Redaksi Surabaya Pagi, 
Gatot Bibit Bibiyono. Mendapat perintah langsung dari ‘Bos Besar’, Budi 
hanya bisa mengangguk. “Siap, Pak. Saya usahakan.” 

Beberapa menit sebelum pembicaraan itu, Budi menerima pesan 
terusan dari Gatot. Isinya tagihan piutang sebesar Rp 86 juta dari 
Surabaya Pagi kepada Direktur PT Indo Multi Niaga (IMN atau 
selanjutnya disebut Indo), Andreas Reza Nazarudin dan General 
Manager, Fauzi Djafar Amri. 

Indo adalah perusahaan yang mengantongi kuasa penambangan 
emas di Gunung Tumpang Pitu, Pesanggaran, Banyuwangi. Tumpang 
Pitu diperkirakan mengandung cadangan 9,6 juta ton bijih, dengan kadar 
2,3 gram emas per ton. Total, kawasan ini ditaksir dapat menghasilkan 
22 ton emas – jumlah yang menggiurkan. Beberapa pekan sebelumnya, 
Indo memasang advertorial di Surabaya Pagi. Rupanya, tagihan biaya 
iklan itu belum semuanya dibayar lunas.

Sehari setelah menerima order khusus itu, Budi bergerilya. Ia 
menghimpun bahan-bahan yang dapat memojokkan Indo dengan 
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mewawancarai sejumlah narasumber yang selama ini menentang rencana 
penambangan Indo. Agar Budi lebih konsentrasi pada misi istimewa itu, 
Gatot membebaskan Budi dari tugas rutin menyetor berita harian. 

Tak sampai dua pekan kemudian, gerilya Budi membuahkan 
hasil. Dalam empat tulisan serial, 3-6 Maret 2009, Surabaya Pagi 
“menghantam” Indo dengan sejumlah berita panas. Keempat tulisan itu 
berjudul: “Bupati Ratna Didesak Batalkan Rekomendasi PT IMN”, “Tak 
Miliki Ijin, Komisi IV Minta Polisi Tindak IMN”,  “Warga Laporkan IMN 
ke Komnas HAM”, dan “Dewan Minta PT IMN Hentikan Penambangan di 
Tumpang Pitu”.  Berita-berita panas ini berbeda dengan gaya pemberitaan 
Surabaya Pagi, empat bulan (November 2008) sebelumnya, yang seperti 
selalu mendukung PT Indo.

Selama ini, rencana operasi Indo di Banyuwangi menyulut prokontra. 
Dari 11.000 hektar lebih wilayah eksplorasinya, lebih dari 1.200 hektar 
merupakan kawasan hutan lindung dan 700 hektar lagi kawasan 
hutan produksi di bawah pengelolaan PT Perhutani. Indo memang 
telah mendapatkan rekomendasi Menteri Kehutanan untuk mengelola 
kawasan tersebut. Namun, protes dan penolakan tetap saja merebak dari 
pelbagai penjuru angin. 

Sedikitnya lima ribu warga, sebagian besar petani dan nelayan, yang 
hidup di sekitar lokasi penambangan tergabung dalam Koalisi Tolak 
Tambang Emas Tumpang Pitu. Mereka meminta pemerintah daerah 
membatalkan eksplorasi Indo karena khawatir limbah penambangan 
akan mencemari laut yang letaknya dua kilometer dari sana. Selain itu, 
penambangan dikhawatirkan akan menyedot air irigasi yang selama 
ini mengairi sawah. Hutan Gunung Tumpang Pitu merupakan area 
tangkapan air yang diandalkan petani dan warga sekitar. Alasan lain: 
lokasi sekitar merupakan kawasan rawan tsunami dan bahaya angin 
kencang. Peraturan Daerah Jawa Timur No 61/2006 telah menetapkan 
daerah ini sebagai kawasan pengendalian ketat.

     

Kisah advertorial dan pemberitaan yang galak itu bermula pada 
Oktober 2008. Menurut General Manager Indo, Fauzi Djafar 
Amri, pihaknya mendapat penawaran memasang iklan dari 

Pemimpin Redaksi Gatot Bibit Bibiyono. Melalui beberapa pertemuan 
di sebuah hotel di Surabaya, Gatot mengajukan dua proposal. Pertama 

Liputan Independent.indd   14 18/06/2009   10:42:08



15

K
ET

IK
A

 W
A

RT
A

W
A

N
 M

EN
JA

D
I 

Tu
K

A
N

G
 B

O
R

berisi penawaran iklan kampanye Fauzi yang akan maju menjadi calon 
anggota DPR-Pusat untuk daerah pemilihan Surabaya dan Sidoarjo. 
Kedua, penawaran pemasangan iklan untuk Indo. “Total nilainya lebih 
dari Rp 1 milyar,” kata Fauzi awal Maret 2009 kepada penulis.

Dari dua proposal itu, Fauzi hanya menyetujui iklan kampanye caleg 
selama enam bulan hingga April 2009. Perihal iklan penambangan, kata 
Fauzi, belum ada kesepakatan harga. 

Karena itu, Fauzi sangat terkejut ketika ia menerima tagihan Surabaya 
Pagi untuk biaya advertorial penambangan emas, Februari 2009. 
“Tagihannya lewat sms pula,” katanya. Ia merasa dijebak. Sebab, Gatot 
hanya mengatakan ingin membantunya dengan menulis berita tambang 
dari sisi positif. “Eh, ujung-ujungnya datang tagihan,” kata Fauzi.

Jengkel karena merasa dijebak, bulan Februari itu pula, Fauzi 
menyetop iklan kampanye caleg. Hubungannya dengan Surabaya Pagi 
pun memanas. Menyusul tagihan via sms itu, Surabaya Pagi (melalui 
berita-berita yang ditulis Eko Budi) menaikkan berita serial yang 
menghantam Indo. Ini membuat Fauzi gerah. 

Karena tak tahan, akhirnya Fauzi menyerah. Ia melunasi seluruh 
tagihan yang diminta Surabaya Pagi. Berapa yang ia bayar? Wakil Ketua 
Departemen Hubungan Kerjasama Internasional DPP PPP ini memilih 
bungkam. “Sudahlah,” katanya, “Yang penting sudah selesai.”

Keterangan Fauzi soal jebak menjebak dibantah Gatot. Ditemui di 
kantor Surabaya Pagi di Jalan Gunung Sari Surabaya, pertengahan 
Maret lalu, Gatot mengaku justru dia yang kena tipu Fauzi.

Menurut Gatot, mereka sudah lama kenal. Sebagai orang media yang 
sering wara-wiri ke Jakarta, ia mengenal Fauzi sebagai anggota DPP 
PPP. Hubungan berlanjut ketika Fauzi mencalonkan diri sebagai calon 
anggota DPR untuk daerah pemilihan Surabaya dan Sidoarjo. Fauzi 
minta Gatot membantunya melalui iklan. Gayung bersambut. Gatot 
membuat penawaran. Fauzi sepakat beriklan dengan nilai kontrak Rp 
15,5 juta.

Dari komunikasi ini, menurut Gatot, Fauzi kembali minta tolong 
untuk “memberitakan tambang emas” guna mengkampanyekan kegiatan 
corporate social responsibility (CSR) Indo untuk warga sekitar tambang. 
Kata Gatot, Fauzi menyanggupi memberikan ongkos peliputan berita 
sebesar Rp 40 juta. Karena posisi Fauzi sebagai General Manager Indo, 
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Gatot pun menyanggupi. “Oke kita bantu berita yang baik-baik. Tapi 
setelah itu harus ngiklan ya?” kata Gatot saat itu. 

“Kesepakatan” itu turun sampai ke tingkat bawah jajaran redaksi 
Surabaya Pagi. Eko Budi Setianto, reporter yang selama ini meliput 
berita penambangan, masih ingat di suatu hari di bulan November 
2008, ia mendapat perintah dari Gatot melalui  telepon. “Kita sudah 
ada komunikasi dengan PT Indo,” kata Gatot seperti ditirukan Budi, 
“Beritanya tulis yang baik-baik, ya, koordinasi dulu dengan redaksi.” 
Kalau pun ada aksi-aksi protes dari warga, Gatot minta agar “beritanya 
diedit sedemikian rupa sehingga tak nampak garang lagi”.

Hasilnya sejak pertengahan November, Surabaya Pagi mengusung 
berita-berita yang mendukung Indo, dengan judul antara lain: “Gunung 
Tidak Akan Dikepras, Dirancang Seperti Pongkor” (4 Desember); 
“Rekomendasi DPRD Tak Dibutuhkan” (27 November); “DPRD: Tidak 
Bisa Salahkan PT IMN” (19 November); dan “Eksplorasi PT IMN Tak 
Cemari Grajagan” (18 November). Bahkan pada 2 Desember 2008, 
Surabaya Pagi menurunkan berita satu halaman dengan judul utama 
“IMN: Tidak Ada Limbah Terbuang”. Ini berbanding terbalik dengan 
pemberitaan tiga bulan sebelumnya yang terus menggedor rencana 
penambangan Indo.

Setelah serombongan “berita positif” itu terbit, Gatot menyodorkan 
draft proposal iklan kepada Fauzi. Namun, general manager Indo ini 
menolak, tak mau membubuhkan tanda tangan. Gatot makin heran karena 
Fauzi menolak membayar ongkos peliputan seperti yang dijanjikan. 
Padahal berita pesanan sudah terlanjur terbit. Tak hanya menagih ke 
Fauzi, Gatot juga melayangkan tagihan ke Direktur Indo, Andreas Reza 
Nazarudin. Dari Andreas, ia mendapat kabar buruk. “Anda kerjasama 
dengan orang yang salah. Fauzi bukan orang PT Indo lagi,” kata Andreas 
melalui telepon. Usut punya usut, kata Gatot, Fauzi memang sudah tak 
aktif lagi di Indo.

Gatot membantah menugaskan Eko Budi Setianto untuk 
‘menghantam’ PT Indo karena perusahaan itu menunggak utang. Berita 
edisi awal Maret 2009 itu, katanya, memang untuk mengkritisi apa yang 
terjadi dalam pertambangan, bukan edisi penagihan utang. Hingga saat 
ini, katanya, Fauzi belum melunasi biaya operasional yang dijanjikan. Ia 
membantah kalau jumlah tagihannya mencapai Rp 86 juta. “Hanya Rp 
40 jutaan kok,” tegasnya. 
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Namun Gatot buru-buru mengaku telah bertemu kembali dengan 
Fauzi, baru-baru ini. Gatot menyanggupi untuk menghanguskan utang. 
Fauzi pun sepakat, per Maret 2009 melanjutkan kontrak iklan kampanye 
caleg di harian yang berdiri tahun 2001 itu. “Fauzi sudah kontrak iklan 
kampanye Rp 40 juta,” kata Gatot. 

Eko Budi Setianto menyadari kantornya telah main mata dengan PT 
Indo, sejak ada perintah menulis berita yang ‘baik-baik’, November 2008. 
Ia tak pernah mengajukan protes langsung. Ia hanya bisa mengumpat 
dalam hati. “Saya cuma dijadikan alat bor,” katanya setiap kali. Atau 
lebih tepat: alat bor yang selalu kena getah.

Getah itu dirasakan Budi seiring dengan naik turunnya temperatur 
berita Surabaya Pagi terhadap penambangan PT Indo. Jika korannya 
sedang lembek terhadap perusahaan tambang itu, Budi ditinggalkan 
teman-temannya, para penggiat LSM, aktivis dan kelompok penolak 
tambang, yang biasanya menyumbang informasi. “Saya hubungi mereka 
atau kirim pesan tak berbalas,” katanya. 

Sebaliknya, jika beritanya tiba-tiba mengeras, Budi disindir beberapa 
anggota dewan. “Kok, beritanya mengeras lagi, Mas..,” kata salah seorang 
di antara mereka. Mendapat sindiran itu, Budi menjawab santai sambil 
nyengir. “Betul, Pak, kerjasamanya batal,”  katanya. Meskipun halus, tak 
pelak, sindiran itu menghujam dadanya. “Dikira saya yang suka jual beli 
berita,” kata Budi mengeluh.

Merasa hanya dijadikan alat, Budi sempat ingin keluar dari 
kantornya. Ia sudah bersiap-siap menganggur sementara waktu, sambil 
menyelesaikan buku tentang kesenian Seblang yang sudah ia gagas 
sejak lama. Meskipun hanya lulus SMA, Budi dikenal sebagai sastrawan 
dan pengamat budaya yang cukup dikenal, setidaknya di Banyuwangi. 
Tulisan dan puisinya banyak dibukukan penerbit lokal. Bahkan ada dua 
puisinya yang masuk antologi puisi nasional 2004, terbitan salah satu 
penerbit Yogyakarta.

Namun niatan mundur itu akhirnya ia urungkan. Beberapa teman 
wartawan menyarankan agar ia bertahan, demi istri dan ketiga anaknya. 
Anak pertamanya sudah masuk SMA, yang kedua mau masuk SMP, yang 
ketiga mau masuk SD. Semua butuh ongkos tak sedikit. “Buat uang saku 
anak saja tiap hari paling sedikit Rp 15 ribu, belum buku dan iuran ini 
itu,” katanya.
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Budi pribadi juga perlu ongkos untuk liputan: bensin untuk motor 
bebek yang menjadi alat operasinya, rokok, ongkos warnet dan pulsa 
telepon. Gajinya yang hanya Rp 800.000 per bulan dari Surabaya 
Pagi, memang tak pernah cukup. “Kalau saya tak kerja, lalu mau makan 
apa?” katanya. Menggantungkan hidup menjadi penulis puisi, katanya, 
honornya sangat minim.

Istrinya, Darmawati, memang ikut menyumbang pemasukkan 
keluarga. Perempuan 38 tahun itu bekerja sebagai guru TK dan 
membuka les tari. Tapi, Darmawati juga harus membiayai kuliahnya 
yang belum selesai di IKIP PGRI, Jember. Agar dapur tetap ngebul, Budi 
menghentikan kuliahnya di Sekolah Tinggi Komputer Banyuwangi, yang 
baru dilakoninya tiga semester tahun 1996 lalu.

Bahkan, Budi terpaksa menghentikan cicilan rumah Tipe 36 di 
Perumahan Pesona Palem Raya, Kertosari, Banyuwangi. Mestinya 
tiap bulan ia harus mengangsur Rp 500.000. Bulan Maret 2009 
ini, tunggakannya ke BTN genap 10 bulan. Surat tagihan setiap kali 
dilayangkan ke rumahnya. “Tapi saya cuek, gimana lagi, tak ada duit,” 
katanya.

Budi memang harus pintar-pintar mencari tambahan, atau menurut 
istilah dia “nyeper”. Dalam musim kampanye yang baru lalu, ia nyeper 
menjadi tukang desain stiker dan kalender calon anggota legislatif. Dari 
sana ia bisa mengantongi Rp 200 ribu per calon.

Bagi Budi, menerima amplop dari narasumber juga merupakan bagian 
dari “nyeper’. Amplop itu, katanya, untuk membuat ‘bebeknya’ bisa lari 
mencari berita. Atau sekedar uang tambahan pulsa. Tapi, ia mengaku 
amplop yang ia terima tak termasuk dari hasil jual beli kasus. “Saya 
tidak bisa kayak gitu. Apalagi seperti yang dilakukan redaksi,” katanya. 
Seumur-sumur, dari PT Indo ia hanya pernah menerima amplop Rp 100 
ribu yang dibagi-bagikan seusai jumpa pers. n
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Koresponden televisi banyak yang mempekerjakan orang lain 
dalam pencarian berita. Tapi, nama pencari berita sering tak 
disebutkan. Ada problem menyangkut etika dan hubungan 
kerja.

“Ada mayat di kolam lapangan Puputan Badung,” kata suara di 
telepon seluler Putu Sujana Kamis awal Maret lalu. Saat itu, 
Sujana sedang meliput unjuk rasa di depan gedung rektorat 

Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, di Jalan Nusa Indah, Denpasar 
Timur. Mahasiswa dan dosen menuntut pergantian rektor ISI. “Demonya 
tidak asik. Cuma begitu-begitu saja,” kata Sujana. 

Sujana segera meninggalkan kampus ISI. Bersepeda motor, dia 
menembus gerimis, menyalip banyak motor dan mobil di sepanjang 
jalan. Tak sampai lima menit,  dia tiba di lapangan Puputan Badung yang 
berjarak sekitar 5 kilometer dari kampus ISI Denpasar.

Ternyata kabar itu benar. Ratusan orang berdesakan di sisi barat 
kolam yang terdapat di lapangan itu. Mereka ingin melihat mayat laki-
laki dengan posisi tertelungkup di tengah kolam. Wajah mayat tidak 
kelihatan. Hanya kaos putih kusam dengan celana hitam yang terlihat. 

Sujana mengeluarkan handycam miliknya lalu menyeruak masuk di 
antara kerumunan orang. Ia merekam gambar mayat itu dan suasana 
di sekitarnya. Karena gerimis, Sujana pun memakai jas hujan. Tapi 
kameranya tetap kena air. Dia beringsut ke bawah payung salah satu 
orang yang ikut berdesakan. “Ikut ya, Bu. Biar kamera saya tidak kena 
hujan,” kata Sujana. Si ibu pemilik payung mengiyakan.

Liputan Independent.indd   19 18/06/2009   10:42:09



W
A

JA
H

 R
ET

A
K

 M
ED

IA
, 

K
u

M
Pu

LA
N

 L
A

PO
R

A
N

 P
EN

EL
u

Su
R

A
N

 

20

Lima menit kemudian petugas yang harus mengambil mayat pun 
datang. Setelah diangkat dan dibiarkan di lapangan rumput untuk 
dikenali banyak orang, mayat itu diangkut ke ambulans Palang Merah 
Indonesia (PMI) Denpasar. Sujana dan lima wartawan lainnya mengikuti 
mayat itu saat dibawa masuk ke ambulans.

Setelah ambulans pergi, Sujana kembali ke tempat mayat ditemukan. 
Bersama wartawan lain, mereka mewawancarai Ida Bagus Mantra, Kepala 
Kepolisian Denpasar Barat. Wawancara usai, Kepala Polisi pergi. 

Sujana pun memeriksa hasil rekamannya. “Gambarnya jelek. Tadi 
ngambilnya agak goyang karena takut kamera kena hujan,” kata dia. Tapi 
Sujana merasa sudah aman. “Dapat satu laporan. Tinggal nanti kasih ke 
Pak Agus,” tambahnya. 

Sujana tidak perlu membuat laporan itu sendiri. Dia cukup memberikan 
gambar dan data dari lapangan yang diperolehnya pada Agus Astapa, 
koresponden ANTV di Bali. Sujana bekerja sebagai kameramen untuk 
Agus.

Ada beberapa istilah untuk menyebut pekerjaan Sujana. Antara lain 
stringer, kontributor, kameramen, sampai “tuyul”. Apapun namanya, 
pekerjaan mereka sama: membantu koresponden stasiun televisi 
nasional. Di antara istilah-istilah itu, ada satu istilah yang sudah “resmi” 
muncul dalam wacana jurnalisme TV, tuyul.

Istilah ini secara resmi muncul dalam pernyataan sikap Aliansi 
Jurnalis Independen (AJI) Jakarta ketika memperingati hari buruh 1 
Mei 2008 lalu. Menurut AJI Jakarta, saat ini banyak jurnalis –terutama 
di daerah- yang memelihara “tuyul” alias korespondennya koresponden 
dengan alasan kesejahteraan. Secara sederhana, tuyul diartikan sebagai 
wartawan yang bekerja untuk wartawan lain tanpa ikatan kerja yang 
jelas.

November tahun lalu, AJI Indonesia menyinggung masalah tuyul 
ini dalam salah satu rekomendasi Kongres di Sanur, Bali. AJI meminta 
perusahaan media tidak meneruskan praktik jurnalisme tuyul ini. Poin 
ini masuk salah satu bagian rekomendasi, selain perlunya semua pihak 
menjaga kebebasan pers, menolak kriminalisasi pers, dan pentingnya 
profesionalisme.

Secara sederhana istilah tuyul ini mengacu pada praktik 
mempekerjakan orang lain tanpa status yang jelas. Praktik ini biasa 
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terjadi di kalangan wartawan TV, terutama di daerah. Koresponden 
atau kontributor tetap di salah satu stasiun TV membayar gambar yang 
direkam oleh orang lain tanpa menyebut identitas si pengambil gambar.  

Sepanjang yang bisa ditelusuri, istilah tuyul muncul pertama kali di 
Malang, Jawa Timur. Gita Imanda, mantan kontributor RCTI di Malang 
pada tahun 2002 yang kini bekerja sebagai Eksekutif Produser BMC TV, 
mengaku sebagai orang pertama yang menyebut istilah tuyul. 

Alkisah, suatu hari Gita kecolongan satu berita tentang penggerebekan 
judi ayam di Malang selatan. Sebenarnya Gita sudah mendapatkan 
rekaman peristiwa itu. Namun, dia tidak langsung mengirim karena 
merasa tidak ada wartawan TV lain yang mendapat gambar. “Saya mau 
kirim biar bisa masuk di Sergap,” katanya mengacu pada nama program 
berita kriminal di RCTI. Sergap ditayangkan tiap pukul 11 WIB.

Eh, ternyata berita penggerebekan itu sudah muncul pada berita pagi 
di SCTV. Padahal, menurut Gita, wartawan SCTV itu tidak ada di tempat 
ketika peristiwa berlangsung. Maka, begitu bertemu wartawan SCTV 
yang dia kenal,  Gita langsung bertanya, “Siapa tuyulmu yang di sana? 
Kok kamu bisa dapat gambar?” Dia menyebut tuyul karena tidak jelas 
siapa orangnya tapi ada hasil kerjanya. 

Sejak itu istilah tuyul makin populer. Tak hanya di Malang tapi juga 
di kota lain di Jawa Timur. Meski begitu, praktik mempekerjakan orang 
lain dalam pengumpulan berita dan gambar itu sebenarnya sudah jauh 
lebih dulu dibanding istilah tuyul yang baru datang kemudian.

Kebutuhan atas gambar dari orang lain kian menjadi-jadi ketika 
sejumlah stasiun televisi berlomba-lomba menyajikan berita kriminal 
seperti penggerebekan, penyergapan, dan berita lain yang sarat 
kekerasan.

Larisnya laporan kriminal membuat para koresponden memutar akal. 
Mereka berusaha mendapatkan berita seperti itu dari berbagai kantor-
kantor polisi yang ada di wilayah liputannya. Masalahnya,  wilayah liputan 
seorang koresponden biasanya sangat luas. Gita memberikan contoh, di 
Malang saja ada puluhan kantor polisi setingkat sektor (Polsek). “Tidak 
mungkin dalam satu hari untuk main ke semua Polsek,” kata Gita.  Nah, 
ketika ada orang lain yang menawarkan gambar , “Ya kita ambil.” Agar 
gambar berikutnya lebih baik, para wartawan yang jadi juragan “tuyul” 
itu kerap mengajari  “tuyul-tuyulnya” cara mengambil gambar. “Setelah 
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itu tinggal jalan,” ujar dia. 

Orang yang membantu itu, menurut Gita, biasanya mahasiswa yang 
baru lulus dan belum dapat pekerjaan. Jadi sambil belajar, dia juga dapat 
duit. 

Kadang-kadang ada juga wartawan stasiun TV lain yang mau berbagi 
gambar.  Mereka biasanya lebih lihai. Caranya, mereka merekam gambar 
panjang-panjang, untuk dipotong sebagian dan dijual kepada wartawan 
televisi lain. “Mereka untung kami juga untung,” kata Gita. Maksud 
Gita, si wartawan TV yang mengambil gambar itu bisa menjual sebagian 
gambarnya, sementara wartawan yang membeli juga bisa mendapatkan 
gambar tanpa harus meliput ke lapangan.

Di Bali istilah stringer lebih dikenal daripada tuyul. Tapi, prakteknya 
sama saja. Para tuyul atau stringer ini bekerja untuk koresponden, bukan 
untuk perusahaan media. “Tanggung jawab saya ya pada koresponden, 
bukan pada perusahaannya,” ujar Marsdiono, stringer untuk Metro TV 
di Bali. Onok, panggilan akrabnya, bekerja untuk Saifullah, kontributor 
Metro TV di Bali, sejak Oktober tahun lalu.

Di kalangan stringer di Bali, Onok masuk angkatan ketiga. Selain dia, 
stringer lain yang satu angkatan dengan mahasiswa Jurusan Arkeologi 
Fakultas Sastra Univeritas Udayana Bali ini adalah Putu Sujana dan Aris 
Wixantyo. Angkatan kedua adalah Nyoman Wiryadinata, Yudha Maruta, 
dan Lutfi Setiawan. 

Rio Barlianto termasuk salah satu stringer yang paling lama bekerja 
di Bali. Dia mulai bekerja sebagai stringer pada 2004 sampai 2008 lalu. 
Karena itu, Onok dan beberapa stringer lain di Bali biasa memanggil 
Kakak Pertama kepada Rio, mengacu pada angkatan masuknya Rio 
sebagai stringer.

Rio jadi stringer RCTI pertama kali pada Juni 2004. Dia bekerja 
untuk Syafruddin Siregar, koresponden RCTI di Bali. Rio bisa membantu 
Syafruddin sebagai stringer di Bali berkat rekomendasi dari Solihin Bahari, 
koresponden RCTI di Malang yang juga dosen di Jurusan Komunikasi 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang 
ketika itu. Rio sendiri alumni kampus di kawasan Jetis, Malang itu.

Di Bali, Syafruddin adalah wartawan TV pertama yang menggunakan 
stringer. Namun, saat itu, istilah stringer belum ada. Sebutan resmi untuk 
stringer adalah kameramen Koresponden RCTI di Bali. Meski resminya 
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sebagai kameramen, stringer tak hanya bekerja untuk merekam gambar. 
Dia juga membuat berita meski itu harus diedit oleh Syafruddin terlebih 
dahulu sebelum dikirim ke Jakarta.

“Dari situ aku belajar tentang bagaimana mengambil gambar dan 
membuat berita. Aku belajar dari kasus,” kata Rio.

Menurut Syafruddin, RCTI memang mengizinkan korespondennya 
untuk memakai kameramen. Karena itu kantornya juga mengakui 
keberadaan kameramen tersebut. Kameramen RCTI di daerah mendapat 
kartu identitas sebagai Kameramen Koresponden dengan tanda tangan 
dari human resources departement (HRD) RCTI. Saat itu, lanjutnya, 
koresponden memakai kameramen karena alasan yang sangat teknis, 
misalnya beratnya kamera yang harus dibawa koresponden.

Namun ada pula alasan lain. Syafruddin mengatakan, ide untuk 
membuat koresponden RCTI di daerah terinspirasi oleh hal yang sama di 
CNN. Kantor berita di Amerika Serikat ini, katanya, punya koresponden 
di tiap negara bagian. RCTI meniru hal tersebut. Koresponden RCTI pun 
diperbolehkan mencari kameramen di daerah masing-masing. Begitu 
pula Syafruddin.

Dia beberapa kali mengajak orang lain sebagai kameramen, sebelum 
kemudian bekerja lama dengan Rio. Tidak ada kesepakatan hitam di atas 
putih di antara keduanya. Yang ada sebatas komitmen. Misalnya bahwa 
kameramen terikat dengan Syafruddin, bukan dengan RCTI. Meski 
demikian, kameramen akan mendapat pengakuan dari perusahaan berupa 
kartu identitas sebagai kameramen. Selain pengakuan berupa kartu ID 
itu, RCTI menyebut nama kameramen dalam berita. “Kameramen tidak 
hanya diakui tapi juga diapresiasi,” tambah Syafruddin.

“Tapi sistem itu sekarang dihancurkan oleh TV-TV lain,” kata 
Syafruddin.

Sistem yang dimaksud Syafruddin tersebut adalah pola rekrutmen 
dan cara kerja stringer. Ketika merekrut stringer, Syafruddin mengaku 
melakukan semacam tes terlebih dahulu. Ada standar kualitas yang 
dinilai dari calon kameramen. Ikatan kerjanya juga jelas. Tiap tahun dia 
memperbarui kesepakatan di antara dia dan kameramen.

Namun, lanjut Syafruddin, cara tersebut sudah tidak dipergunakan 
sama sekali oleh para koresponden di Bali untuk merekrut stringer. Saat 
ini, beberapa koresponden TV nasional di Bali memang menggunakan 
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stringer untuk membantu mereka. Di antaranya adalah TV One, Metro 
TV, dan Anteve. “Mereka (para koresponden yang mengajak kerja), tidak 
ngurus stringernya. Yang penting mereka dapat materi berita,” tambah 
Syafruddin.

Ada beberapa alasan para koresponden itu mempekerjakan stringer. 
Made Mahendra, Kontributor TV One di Bali mengaku mempekerjakan 
stringer karena beban kerjanya yang tidak pasti. Ketika pekerjaan sedang 
banyak, dia membutuhkan orang lain untuk berbagi beban. “Kalau tidak 
ada teman, konsekuensinya kami kehilangan berita,” kata Mahendra 
yang juga pernah jadi stringer untuk Indosiar dan Lativi, sebelum jadi 
kontributor tetap TV One.

Persaingan berita ini memang berimbas pada pola kerja koresponden 
di Bali, terutama bagi mereka yang bekerja di dua stasiun TV nasional 
yang memiliki program berita banyak: Metro TV dan TV One. Menurut 
Saifullah, kontributor Metro TV di Bali, awalnya Metro TV tidak 
memperbolehkan korespondennya mempekerjakan stringer. “Tapi sejak 
TV One jor-joran untuk berita, mau tidak mau Metro TV pun mengizinkan 
kontributor untuk pakai stringer agar tidak kecolongan,” kata Saiful.

Pola rekrutmen yang dilakukan juga lebih banyak dilakukan atas 
dasar pertemanan, tidak lewat seleksi yang ketat dengan banyak calon. 
Kontributor dengan stringer rata-rata sudah kenal di lapangan sebelum 
bekerja sama. Stringer maupun mantan stringer di Bali mengakui itu. 
Aris Wixantyo, stringer untuk TV One saat ini, misalnya, bekerja sebagai 
stringer karena dia diajak oleh Made Mahendra, temannya ketika di 
kampus yang kini bekerja sebagai kontributor TV One.

Aris pernah pernah aktif di gerakan mahasiswa di Universitas Tujuh 
Belas Agustus (Untag) Jakarta. Mantan Ketua Dewan Perwakilan 
Mahasiswa Fakultas Teknik ini juga aktif di Forum Komunikasi Senat 
Mahasiswa Jakarta. Dia ikut dalam beberapa aksi menentang Sidang 
Istimewa tahun 1999. “Bagi saya pekerjaan yang sesuai dengan idealisme 
itu ya wartawan,” katanya.

Sebelum bekerja sebagai stringer di Bali, Aris pernah bekerja di Skala, 
majalah berita bulanan di Jakarta. Menurut Aris, baru enam kali terbit, 
majalah itu tutup. Aris menganggur dua tahun dan sempat membuat 
usaha sendiri seperti membuka rental Playstation. 

Begitu mendapat ajakan Mahendra, tanpa pikir panjang, “Saya bilang 
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oke,” kata Aris. Padahal, Aris tidak pernah bekerja di TV sebelumnya. 
Modal dia hanya hobi foto-foto.  “Saya pikir ini sama dengan ambil foto 
tapi bergerak. Enjoy saja,” tambahnya.

Hanya sedikit koresponden yang mengajari stringernya mengambil 
gambar. Para stringer justru lebih banyak belajar sendiri di lapangan. 
Otodidak. Meski demikian, koresponden yang mempekerjakan mereka 
juga kadang memberikan bimbingan seperti teori mengambil gambar 
serta pakem-pakem yang harus ditaati dan dihindari. “Kalau di TV, 
gambar itu harus menceritakan sesuatu. Yang harus dihindari ya gambar 
yang tidak sequence. Itu tidak layak jadi berita,” ujar Aris.

Bimbingan dari koresponden itu hanya dilakukan sekali. Caranya 
dengan liputan bersama antara stringer dengan koresponden. Keduanya 
membawa masing-masing kamera dan meliput untuk satu isu bersama. 
Setelah sekali belajar bersama tersebut stringer langsung dilepas. Mereka 
liputan sendiri. 

Inilah yang melahirkan tudingan bahwa proses menjadi stringer 
itu sangat gampang. “Stringer itu jurnalis instan. Mereka tidak pernah 
belajar jurnalistik tapi sudah melakukan kerja-kerja jurnalistik. Etika 
dan estetika cara meliput seperti apa itu, mereka tidak tahu. Aku sering 
menerima komplain dari wartawan cetak kalau ada seperti itu,” kata 
Rio.

“Kalau aku tidak mau dibilang instan. Aku pernah berproses di 
kampus. Aku sudah punya bekal. Kalau beberapa orang mungkin ya,” 
jawab Onok.

Kemampuan mengambil gambar memang jadi modal utama stringer. 
Asal bisa merekam gambar, selesailah masalah. Mereka tidak harus bisa 
membuat naskah karena ini tanggung jawab koresponden. Begitulah 
pembagian tanggung jawab antara koresponden dengan stringer.

Pada dasarnya, stringer bertanggung jawab pada koresponden, 
sedangkan koresponden bertanggungjawab kepada perusahaan 
media. Tugas sehari-hari stringer adalah mencari gambar mentah 
dan memberikannya kepada si koresponden. Kalau itu sudah jalan, 
berarti mereka sudah melakukan pekerjaannya. Selebihnya, urusan si 
koresponden dengan TV masing-masing.

Namun di lapangan, kesepakatan ini tidak berlaku mutlak. Kadang-
kadang ada koresponden yang meminta para stringernya  menulis naskah 
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juga. Aris Wixantyo, misalnya, hanya satu tahun bertugas mengambil 
gambar. Setelah itu dia diminta mengerjakan semua tugas koresponden, 
termasuk mengirimkan gambar ke Jakarta. Dia biasanya memakai email 
Mahendra untuk mengirim gambar dan naskah.

Sedangkan Onok yang baru enam bulan bekerja untuk Saiful belum 
boleh menulis naskah. “Tugas sehari-hari aku ambil gambar, ambil data. 
Sudah sebatas itu saja,” katanya. Onok sama dengan Sujana.

Bila para stringernya sudah dianggap mampu, para koresponden 
bisa lebih bersantai. Mereka tidak harus selalu liputan karena sudah ada 
stringer yang mengerjakannya.  “Kalau berita sedang ramai, kontributor 
ya back up. Kalau sepi, kontributor kerjanya cuma cek ATM,” ujar Yudha 
Maruta, mantan stringer TPI, lalu tertawa.

Hal serupa juga dibenarkan Saiful, kontributor  Metro TV. “Kalau ada 
liputan keluar kota dan sedikit bermasalah kami tinggal manfaatkan dia. 
Hahaha...”  Dia beralasan, “Kami juga perlu waktu untuk istirahat. Kalau 
ada yang bisa diajak giliran kan enak. Biar kita tidak tegang terus.” 

Untuk tanggung jawab tersebut, stringer akan mendapat honor dari 
potongan honor kontributor. Besarnya relatif. Sebagian besar stringer 
dibayar Rp 100 ribu per liputan tayang dari koresponden masing-masing. 
Koresponden itu sendiri dibayar perusahaannya Rp 250 ribu sampai Rp 
300 ribu per berita tayang. 

Agar pembagian honor ini adil, para koresponden akan melakukan 
pengecekan rekap bersama dengan stringernya. Awal Maret lalu misalnya, 
Onok dan Saiful melakukan pengecekan rekap tersebut di tempat kos 
Onok di Denpasar Selatan. Sekitar pukul 8 malam itu, Onok memeriksa 
daftar laporan yang pernah dia buat di komputernya. Dia membaca 
mana saja laporan yang dia kirim dan dimuat Metro TV, lengkap dengan 
nama program yang memuat berita tersebut. Sambil membaca rekap 
itu, sesekali Onok meminta persetujuan dari Saiful yang duduk di dekat 
pintu malam itu.

Ada pula stringer yang dibayar layaknya gaji bulanan. Ini pernah terjadi 
pada Sujana dan Rio. Sujana dibayar Rp 1,5 juta per bulan sedangkan Rio 
Rp 750 ribu. Sujana, yang masih bujangan dan kos di Denpasar, merasa 
pendapatan itu sudah lebih dari cukup. Rio pun demikian. Apalagi, kata 
Rio, peralatan kerja yang dia gunakan seperti kamera dan komputer 
adalah milik Syafruddin. Bahkan Rio pun diperbolehkan makan di rumah 
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bosnya tersebut. Secara ekonomi, menurut Rio yang masih bujangan, 
upah Rp 750 ribu per bulan itu sudah cukup. 

Di luar honor itu, stringer juga mendapat tunjangan lain dari 
koresponden. Misalnya biaya liputan dan ganti rugi kalau mengalami 
kecelakaan. Tapi ini hanya berdasarkan kebaikan hati koresponden. Aris 
yang pernah mengalami tabrakan dengan mobil mendapat ganti rugi 
dari Mahendra. Rio kadang mendapat tambahan honor dari Syafruddin. 

Tapi mengacu pada survei AJI Denpasar, honor tersebut jauh lebih 
kecil. Upah layak minimum jurnalis di Bali, menurut AJI Denpasar, 
adalah Rp 3,6 juta per bulan. 

Toh, nilai Rp 1,5 juta itu sudah cukup bagi para stringer. Mereka pun 
tidak banyak menuntut. Mereka tidak peduli meski nama mereka tidak 
dimasukkan dalam berita yang ditayangkan TV nasional tempat mereka 
mengirimkan laporan. “Itu sudah risiko stringer. Aku tidak punya 
hubungan sama sekali dengan perusahaan, karena aku bekerja dengan 
kontributor. Ketika aku menuntut namaku dimasukkan dalam berita, ya 
aku menuntut pada kontributor. Terserah kontributor mau memasukkan 
atau tidak,” jawab Onok.

Hal ini pun disadari Aris. “Itu (nama tidak masuk dalam berita) sudah 
dikasih tahu sejak awal,” ujarnya.

Padahal di sinilah persoalan etiknya. Para koresponden mengklaim 
hasil kerja orang lain sebagai hasil kerja mereka. Para koresponden 
tinggal menyuruh stringer untuk bekerja dan kemudian mengakui karya 
orang lain itu sebagai karya mereka. “Itu praktik tidak fair. Bagaimana 
pun kami kan butuh pengakuan,” kata Yudha Maruta.

“Kontributor yang mengklaim liputan pihak lain sebagai liputannya, 
berarti tidak jujur. Namun masalah etis ini tidak berlaku bagi kontributor 
yang secara jujur melaporkan penggunaan stringer karena sebuah 
alasan,” kata Muchlis Ainurrofiq, Kepala Koresponden ANTV.

Toh, lanjut Muchlis, ANTV tetap bertanggung jawab terhadap 
semua berita yang sudah mereka tayangkan. “Kalau sebuah berita kami 
tayangkan, berarti ANTV bertanggung-jawab atas berita tersebut. Dari 
manapun sumbernya: kontributor, stringer, atau amatir,” ujar Muchlis. 
“Bila terjadi gugatan atas berita yang sudah tayang, maka ANTV yang 
bertanggung-jawab.” 

Namun, lanjut Muchlis, terhadap perilaku tim liputan di lapangan, 
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ANTV hanya bertanggung jawab pada tim liputan yang resmi dan 
dilengkapi dengan kartu identitas, atau stringer yang memang sudah 
diketahui dan dimintai bantuan oleh ANTV. Di luar tim itu, ANTV tidak 
bertanggung jawab.

Tidak disebutnya nama para stringer dalam berita terjadi karena 
mereka memang tidak punya ikatan apa pun dengan perusahaan media 
di Jakarta. Mereka bekerja untuk koresponden, bukan untuk perusahaan 
media. Itu pun tanpa ikatan yang jelas. Tidak ada hitam di atas putih soal 
kerja sama tersebut. Nasib stringer hanya bergantung pada kebaikan hati 
koresponden.

Sebagian stasiun TV memang tidak memperbolehkan koresponden 
mereka memakai jasa stringer. Tapi, diam-diam, wartawan mereka juga 
kadang memakai jasa jurnalis tuyul itu. ANTV misalnya memang tidak 
mengizinkan kontributornya untuk menggunakan stringer. Bahkan, 
menurut Muchlis, ANTV menghentikan beberapa kontributor karena 
masalah stringer ini. “Tapi melihat peta kebutuhan yang terus meningkat, 
penggunaan stringer kadang kita tolerir dengan syarat persetujuan dan 
sepengetahuan kantor,” kata dia.  “Prinsipnya kontri tidak boleh menjadi 
broker, dengan mensub-kan pekerjaan ke pihak lain.”

Sebenarnya, dari sisi hubungan kerja, tak hanya stringer yang 
bermasalah. Nasib para koresponden di daerah pun tidak terlalu jelas. 
Mereka umumnya bekerja tanpa kontrak dengan perusahaan media 
yang mempekerjakan mereka. 

Menurut Sekretaris Redaksi Metro TV Edi Hidayat, Metro TV 
menggunakan istilah kontributor, bukan koresponden, untuk wartawan 
mereka di daerah. Ikatan antara Metro TV dengan kontributor, lanjut 
mantan wartawan Media Indonesia ini, hanya pada produk. Tidak ada 
kontrak kerja antara kontributor dengan Metro TV. “Garis kasarnya, 
kami bayar (produk) yang kami beli,” katanya.

Meski demikian, menurut edi, Metro TV juga melakukan pembinaan 
terhadap kontributor. Pembinaan tersebut misalnya berkaitan dengan 
kemampuan teknis jurnalisme TV. 

Produser Eksekutif dan Liputan TV One Agung Rulianto mengatakan 
tidak tahu urusan ketenagakerjaan antara kontributor dengan TV One. 
Dia mengatakan,  urusan ketenagakerjaan adalah urusan bagian HRD, 
bukan redaksi. “Kami ini hanya user (jasa kontributor),” jawabnya ketika 
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ditanya tentang kebijakan TV One tentang kontributor. “Lebih jelasnya 
silakan tanya ke bagian HRD.” 

Meski hubungan dengan perusahaan media tidak jelas, para tuyul 
atau stringer itu bisa diperintah kapan saja dan untuk meliput apa saja 
sesuai keinginan medianya. Mereka memang tidak pernah dikontrak 
secara hitam di atas putih. Tapi mereka juga terikat dengan salah satu 
media.  Mereka, misalnya, dilarang menjual gambar atau berita kepada 
media lain.

Ini yang membuat pekerjaan sebagai stringer alias tuyul berbeda 
dengan wartawan freelance pada umumnya. Wartawan freelance 
memang bekerja tanpa terikat dengan satu media. Namun, mereka juga 
bebas menjual karya jurnalistiknya kepada media manapun. Wartawan 
freelance juga tidak bisa diperintah oleh media apa pun, kecuali atas 
kesepakatan bersama. 

Karena tidak jelasnya hubungan kerja dengan tuntutan kerja yang 
berat inilah yang membuat Rio menilai pekerjaan sebagai “tuyul” 
merupakan praktek perbudakan di era modern. “Stringer itu dieksploitasi 
tenaga kerjanya untuk memperkaya orang lain,” katanya.

Karena status kekaryawanannya tidak jelas, para stringer umumnya 
tidak mendapat identitas dari perusahaan media. “Saya terpaksa 
membuat identitas palsu untuk stringer saya,” kata Made Mahendra, 
kontributor TV One. Dalam ID Card itu, Aris disebut sebagai Cameraman 
Kontributor TV One. Tidak ada tanda tangan siapa pun pada identitas 
tersebut. Juga tidak ada masa berlakunya sampai kapan. 

“Saya juga malu menunjukkan kartu identitas itu kepada teman-
teman,” aku Aris. Karena itu,  dia lebih sering menyimpan kartu pengenal 
itu dalam tas handycam dibanding menggantungkannya di leher.

Dua stringer lain, Onok dan Sujana, malah tanpa identitas sama 
sekali. “Yang penting bisa liputan,” kata Sujana. Caranya, para wartawan 
tanpa identitas lebih banyak melakukan liputan secara keroyokan 
bersama wartawan lain. “Kalau liputan grudugan (bersama-sama) ya 
lebih gampang,” kata Yudha Maruta, mantan stringer TPI. 

Kebiasaan liputan secara keroyokan ini bukan tanpa masalah. “Ini 
penghancuran terhadap jurnalisme TV,” kata Syafruddin. Yang dia 
maksud adalah, para stringer hampir tidak mungkin mencari berita 
ekslusif berdasarkan perencanaan sendiri. Mereka lebih mengandalkan 
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berita peristiwa yang bisa diliput bersama-sama. “Ketika keluar rumah, 
mereka tidak punya agenda. Lahirlah gerombolan orang yang hanya 
mengandalkan kamera untuk mencari berita,” ujar Syafruddin

Meski dililit begitu banyak persoalan, para stringer umumnya tidak 
pernah dengan gigih memperjaungkan kejelasan status mereka.  Ada 
beberapa hal yang jadi alasan mereka.  Sujana, alumni SMK Broadcasting 
di Singaraja, misalnya, menganggap bekerja sebagai stringer untuk Agus 
Astapa sebagai bagian dari proses belajar. 

Hal yang sama dikatakan Onok. Menurut dia, menjadi stringer tidak 
harus selalu berpatokan pada materi tapi juga belajar.  

Hal lain yang mengikat para stringer tersebut adalah mimpi. Mereka 
bermimpi, suatu saat, ketika TV tempat mereka bekerja membutuhkan 
koresponden, otomatis para stringerlah yang akan diangkat. Aris, 
misalnya, meyakini kalau TV One membuka biro Bali, yang akan diambil 
tentu orang-orang yang sudah biasa bekerja dengan mereka. “Ya, hanya 
modal keyakinan bahwa akan direkrut,” ujar Aris.

Tapi, mimpi itu jarang menjadi kenyataan. Buktinya, sebagian besar 
koresponden TV nasional di Bali saat ini bukanlah bekas stringer TV 
bersangkutan. Misalnya koresponden Trans TV, Nyoman Wiryadinata. 
Meski pernah bekerja untuk TPI, Nyoman justru jadi koresponden Trans 
TV. Atau Made Mahendra yang sebelumnya jadi stringer untuk Indosiar 
sebelum jadi koresponden TV One.

Memang ada beberapa stringer yang naik kelas menjadi kontributor. 
Tapi nasib mereka  juga tidak jauh berbeda. Hal ini dialami para mantan 
stringer RCTI, TPI, dan Global. Sejak Agustus tahun lalu, para stringer ini 
naik status jadi kontributor. Ini terjadi menyusul diterapkannya sistem 
outsourcing oleh media-media milik Media Nusantara Citra (MNC) 
tersebut.

Sejak Agustus tahun lalu, baik koresponden maupun stringer itu 
dijadikan satu dalam perusahaan baru Bali Music Channel (BMC). TV 
baru ini merupakan jaringan lokal dari Sun TV, milik MNC. Sun TV 
dibentuk MNC untuk menjawab persoalan setelah disahkannya Undang-
undang Penyiaran yang mengatur agar TV nasional bekerja sama dengan 
TV lokal. Sun TV memiliki jaringan di sebelas daerah termasuk Bali.

Setelah ada BMC TV, koresponden dan stringer kini bekerja tidak lagi 
pada media-media TV dalam grup MNC seperti RCTI, TPI, dan Global. 
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Secara legal, mereka terikat  dengan BMC. Dari BMC, berita itu dijual 
kepada Sun TV yang kemudian menjualnya kembali pada TV jaringan 
MNC. Bagi Gita Imanda, Eksekutif Produser BMC hal ini membuat 
ongkos bagi perusahaan-perusahaan media TV itu makin murah.

Bagi kontributor yang sebelumnya sebagai stringer, hal ini juga lebih 
fair. “Lebih enak jadi kontributor karena ada kejelasan. Hierarkinya 
lebih jelas. Bisa langsung berhubungan dengan Jakarta, tidak melalui 
dua meja seperti sebelumnya. Sekarang begitu ada berita bisa langsung 
minta agar dimuat,” kata Yudha, mantan stringer TPI yang sekarang jadi 
kontributor BMC.

Masalahnya, meski statusnya berubah, hak-hak mereka sebagai 
pekerja tidak banyak yang berubah. Misalnya soal fasilitas kantor. 
Sebagai kontributor, mereka harus bekerja menggunakan fasilitas 
sendiri. Kamera dan laptop, misalnya, adalah milik mereka. Begitu pula 
kalau kirim berita. Mereka tidak bisa memakai fasilitas kantor kecuali 
kalau ada berita yang sangat mendesak. Sehari-hari mereka lebih sering 
mengirim berita dari warnet.

Menurut Rio, di luar kasus BMC TV, mimpi naik status memang 
sengaja dipelihara para koresponden agar para stringer tetap mau 
bekerja dengan mereka. Soalnya, urusan mengangkat koresponden 
itu hak prerogatif perusahaan, bukan kewenangan koresponden lama. 
Walhasil, status dan nasib para “tuyul” di zaman facebook ini masih 
belum jelas. n
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aKRObat ‘PeRS ReFORMaSI’ 
PaPua
Oleh Cunding Levi

Media lokal Papua berebut iklan dari pemerintah daerah. 
Bisakah media menjalankan fungsi kontrolnya?

Sejarah pers di Papua tak pernah lepas dari sejarah kekuatan 
politik. Awal 1960, de Terlaak menerbitkan mingguan New Guinea 
Curier, sebagai corong Pemerintah Belanda. Tahun 1961, bersama 

jatuhnya Irian Barat (Papua saat itu) ke tangan Indonesia, Curier tutup. 
Semua asetnya diambilalih Keuskupan Jayapura yang kemudian, melalui 
Yayasan Pers Katolik, menerbitkan de Tifa yang kemudian berganti 
nama menjadi Tifa Irian dan belakangan (setelah masa reformasi) Tifa 
Papua.

Tahun 1962, Kepala Perwakilan RI di Papua, Sudjarwo Tjondronegoro 
merintis terbitnya Tjenderawasih. Sebagaimana Curier, Tjenderawasih 
juga menjadi corong propaganda – kali ini untuk Pemerintah Indonesia. 
Nasib harian pertama di Papua ini kembang kempis, bahkan sempat 
berubah menjadi mingguan. Tahun 1993, mingguan Tjenderawasih 
dibeli kelompok usaha Jawa Pos, diubah namanya jadi Cenderawasih 
Pos dan dikembalikan menjadi harian sampai sekarang.

Antara 1966 - 1990, fungsi pers di Papua berkembang dari sekadar 
corong propaganda menjadi ‘alat pemersatu’. Terbit, misalnya, 
mingguan Nayak dan Teropong yang dikelola pegawai negeri sipil dari 
Kanwil Departemen Penerangan di Provinsi Irian Jaya. Masa ini dikenal 
sebagai masa Pers Pancasila: semua pemberitaan harus mengutamakan 
persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Isi terbitannya tak sebebas 
sekarang. Selain diawasi pemerintah, media di Papua saat itu juga 
diteropong TNI.

Pada akhir periode ini, muncul Kabar dari Kampung (KdK) yang 
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dimotori George Junus Aditjondro. Menurut bekas wartawan KdK, 
Krist Ansaka, dua mingguan ini mengusung ‘jurnalisme-fakta’ yang 
menganyam fakta-fakta dari lapangan, lalu membungkusnya seolah-
olah bersentuhan dengan Pancasila dan keutuhan negara. Belakangan, 
siasat KdK juga ditiru Tifa Irian. “Wartawan masa itu bisa dikategorikan 
sebagai jurnalis yang ulet, teliti, punya prinsip dan sadar jika karya 
mereka untuk kemanusiaan,” kata Krist. 

Masa reformasi, yang ditandai pencabutan aturan SIUPP (Surat 
Izin Usaha Penerbitan Pers), sampai juga ke Papua. Sejumlah penggiat 
lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Forum Kerja sama 
LSM Papua menerbitkan Jujur Bicara (Jubi). Isi pemberitaan dua-
mingguan ini lebih bersifat advokasi dalam isu sumber daya alam dan 
masyarakat adat. Narasumbernya lebih banyak warga akar rumput. 
“Hanya saja kami belum konsisten ke arah itu karena teman-teman 
wartawan umumnya masih baru. Perlu waktu,” kata Pemimpin Redaksi 
Jubi, Victor Mambor. Gaya penulisan tabloid ini memperkaya khasanah 
jurnalistik di Papua, dan belakangan juga mempengaruhi Tifa Papua 
dan Cenderawasih Pos.

Selain Jubi, terbit puluhan media lain. Sejak reformasi, Papua 
tercatat memiliki 57 media cetak, terdiri dari 21 harian dan 36 mingguan. 
Khusus di Kota Jayapura, ada 12 media cetak yang masih bertahan 
sampai sekarang, yakni Cenderawasih Pos, Papua Pos, Pasific Pos, 
Bisnis Papua, Papua Times, Bintang Papua (harian), serta Jubi, Suara 
Perempuan Papua, Deteksi Pos, Tifa Papua, Boda Post, dan Papua 
Expres (mingguan). 

Sebagian media lain rontok di tengah jalan karena pelbagai sebab. 
Permodalan cekak, sumberdaya manusia terbatas, dan daya baca 
masyarakat yang masih rendah merupakan beberapa penyebab. Selain 
itu, patut juga disebut soal penjualan iklan yang terbatas. Sebagain besar 
iklan datang dari kalangan pemerintah. Selama ini, iklan ucapan selamat 
(atas pelantikan ini dan itu) dari birokrasi lebih dominan ketimbang 
iklan dari dunia usaha.

Sementara itu, pemasukan dari penjualan koran juga minim. 
Miskinnya infrastruktur di Papua ikut menghambat jaringan pemasaran, 
sehingga surat kabar sulit tersebar sampai ke pelosok. Distribusi koran 
terbatas pada pasar lokal tempat media terbit. Pengiriman ke daerah 
lain, menggunakan kapal laut atau pesawat udara, sangat makan 
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ongkos, dengan jadwal tak menentu pula. Tak jarang, koran Jayapura 
tiba di kabupaten lain dalam keadaan basi – karena baru sampai sehari 
kemudian.

Agar dapat bertahan, pengelola media cetak di Papua, termasuk 
Jayapura, mesti pintar-pintar ‘main akrobat’. Salah satu siasat yang 
sedang model belakangan ini adalah menjalin ikatan kontrak kerja 
sama halaman dengan pemerintah daerah. Melalui kontrak ini, media 
memperoleh pemasukan iklan, sedangkan ‘pelanggan’ (pemerintah 
daerah) mendapatkan ‘halaman pemberitaan’.

Meskipun tak 100 persen persis, kerja sama ini mirip advertorial. 
Dalam halaman tersebut koran menulis berita-berita yang ‘mendukung’ 
pemerintah daerah, dapat berupa liputan kisah sukses pembangunan, 
laporan kegiatan gubernur atau perjalanan kepala dinas. Bisa pula diisi 
komentar tokoh masyarakat, asal isinya positif. “Halaman ini penting 
untuk menyebarkan informasi pembangunan,” kata John Upessy, Kepala 
Bidang Pelayanan Pers Badan Informasi dan Komunikasi Daerah (Bikda) 
Provinsi Papua. Dengan kontrak semacam itu, pemerintah daerah dapat 
memastikan tak ada berita positif yang terlewat.

Jika yang positif mendapatkan kapling khusus, bagaimana dengan 
berita ‘negatif’, apakah masih boleh nongol?  “Kami tak pernah mendikte,” 
John, “asal tak berada dalam halaman kerja sama silahkan saja.” John 
menjamin tak ada ancaman pemutusan kontrak, sekalipun berita yang 
menyudutkan itu, misalnya, tak sesuai fakta. “Tidak. Tak ada pemutusan 
kontrak. Kita jalan terus, biasa saja. Paling kita gunakan hak jawab sesuai 
Undang-Undang Pers,” katanya.

Pendeknya, lanjut John seperti ingin memberi jaminan, “Tak ada 
intervensi.” Bahkan berita di halaman kontrak pun, pemerintah daerah 
tak pernah mengatur. “Fleksibel saja,” katanya, “Malah tak harus penuh 
satu halaman. Kadang hanya satu atau dua judul saja.” 

Menurut John, Pemda bukan hanya berkepentingan menyiarkan 
berita pembangunan, tapi juga ingin membantu perusahaan pers. “Ini 
semacam bantuan,” katanya terus terang, “Tapi agar tak begitu saja 
diterima, dibuatlah semacam kerja sama.” 

Gagasan ini muncul tahun 2002 ketika Gubernur menggelar temu 
konsultasi dengan para wartawan untuk mencari ‘titik temu’. Setahun 
kemudian, pemerintah provinsi merintis kontrak kerja sama dengan 
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Cenderawasih Pos dan Papua Pos. Sejak itu, kerja sama terus diperluas. 
Saat ini, Pemerintah Provinsi Papua telah mengikat enam dari 12 media 
cetak yang beredar di Jayapura, yakni Cenderawasih Pos, Pasific Pos, 
Papua Pos, Bisnis Papua, Deteksi Pos Papua, dan Suara Perempuan 
Papua. “Semula tujuh media, tapi Tifa Papua mundur karena tak bisa 
memenuhi target,” kata John. 

Pemred Jubi Victor mengoreksi keterangan John dengan menyatakan 
bahwa sejak awal, para pendiri Jubi sepakat untuk tak menerima dana 
APBD, APBN, perusahaan perusak lingkungan atau pelanggar HAM. “Jadi 
kami tak melakukan kontrak kerja sama halaman dengan pemerintah,” 
katanya. Sejauh ini, Jubi terbit dengan oplah 1.500 eks, separuhnya 
dibagikan gratis kepada komunitas basis LSM, sisanya dilepas ke pasar. 
“Untuk ongkos operasional dan gaji, kami mengandalkan lembaga 
donor,” tambah Victor. 

Untuk keperluan kontrak kerja sama halaman, Bikda Papua 
membelanjakan lebih dari Rp 500 juta per tahun, selama dua tahun 
terakhir. Rinciannya Rp 445 juta untuk empat harian dan Rp 48 juta 
untuk dua mingguan. Tahun 2009, John belum bisa memastikan apakah 
kontrak semacam ini akan dilanjutkan. “Akan ada perubahan struktur 
dan Bikda Papua bakal dilebur ke lembaga lain,” katanya.

Diteruskan atau tidak, kerja sama seperti itu telah ‘mewabah’ – 
bukan hanya digelar oleh pemerintah provinsi tapi juga pemerintah 
kabupaten, baik di Papua maupun Papua Barat. Koran terbesar di Papua, 
Cenderawasih Pos, misalnya, kini berhasil mengikat kerja sama dengan 
enam kabupaten, yakni Yahukimo, Biak Numfor, Supiori, Jayapura, 
Sarmi, dan Boven Digul. “Kontraknya per tahun, tapi pembayarannya 
per semester,” kata Lucky Ireeuw, Pemimpin Redaksi Cenderawasih 
Pos.

Lucky mengaku nilai kontrak kerja sama berkisar antara Rp 300 juta 
– Rp 500 juta, per kabupaten per tahun. Jika kita hitung dari tarif yang 
paling murah saja, dengan mengikat enam kontrak, Cenderawasih akan 
menjala pemasukan iklan Rp 1,8 miliar setahun, atau Rp 150 juta sebulan 
— sebuah jumlah yang sangat lumayan, untuk membantu biaya cetak. 

Halaman kerja sama dirancang dalam format yang persis sama dengan 
halaman berita. Pada Cenderawasih, hanya halaman kerja sama dengan 
pemerintah provinsi yang diberi banner “Kerja sama Dengan Badan 
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Informasi Dan Komunikasi Daerah (Bikda) Provinsi Papua”. Yang lain 
nyaris tanpa keterangan apa-apa, kecuali nama-halaman seperti Radar 
Supiori atau paling banter Radar Sarmi: Menuju Kabupaten Sarmi Yang 
Mandiri Yang Bermartabat. Seolah-olah halaman tersebut merupakan 
halaman ‘netral’, meskipun isinya hanya “puji-pujian” dan “buka-tutup 
acara” dari pemerintah daerah yang mengontraknya. 

Lucky mengakui halaman kontrak seharusnya diberi tanda advetorial 
atau sejenisnya. Tapi ia menilai, tanpa keterangan itu pun pembaca 
sudah mahfum, karena “Tak ada ‘berita-kasus’ di halaman tersebut,” 
katanya. Lucky menjamin tak ada unsur kesengajaan dari pihaknya 
untuk mengaburkan halaman kerja sama itu. “Kami yakin pembaca tak 
merasa dikelabui”  katanya.

Di luar halaman kerja sama, Lucky mengaku Cenderawasih Pos tetap 
kritis – atau dalam bahasa Lucy “Tetap memberitakan kasus-kasus”. Ia 
memberi contoh, pemberitaan kasus korupsi Rp 40 milyar yang diduga 
dilakukan Bupati Supiori yang ditulis Cenderawasih selama tiga hari 
berturut-turut. “Meskipun kami menulis korupsi, sampai saat ini tak 
ada ancaman pemutusan kontrak kerja sama,” kata Lucky. Ia yakin, asal 
‘berita-kasus’ ditulis secara lengkap, berimbang dan tak menyalahi kode 
etik jurnalistik, mestinya tak ada masalah.

Menurut Lucky sejauh ini redaksi tak pernah menerima campur tangan 
pihak manapun, baik internal manajemen Cenderawasih maupun dari 
pemasang iklan. “Pimpinan hanya mewanti-wanti, jika ada pemberitaan 
yang mengarah ke kasus agar diberitakan secara lengkap. Artinya, harus 
ada konfirmasi dari pihak yang jadi obyek pemberitaan. Hanya itu, tak 
ada larangan memberitakan ini itu,” katanya.

Lucky menegaskan Cenderawasih Pos diterbitkan PT Cenderawasih 
Arena Intim Press merupakan media umum. “Ini bukan perusahaan 
pemerintah tau menerima subsidi dari pemerintah. Kami menghidupi 
karyawan dari hasil penjualan koran dan iklan. Media ini memainkan 
fungsi sebagai kontrol pemerintah dengan berita yang lengkap dan 
balance, sambil terus berusaha bisa jalan secara bisnis,” katanya. 

Namun analisis isi menunjukkan halaman media cetak di Jayapura 
lebih banyak disita oleh penyataan pejabat dan acara seremonial. Berita 
yang menggunakan warga sebagai narasumber jarang muncul, kecuali 
dalam berita kecelakaan atau kriminalitas. Terbitan Cenderawasih Pos 
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edisi Jumat, 13 Mei 2009, misalnya. Dari 44 judul berita lokal Papua (di 
luar halaman olahraga, berita nasional dan internasional), ada 35 judul 
berita yang narasumbernya para pejabat pemerintah. Sembilan lainnya 
berasal dari petinggi lainnya, seperti kejaksaan, kepolisian dan pelbagai 
instansi lain. 

Lucky berkilah banyaknya narasumber dari kalangan pemerintahan 
itu karena kebiasaan bukan kesengajaan. “Kita akui informasi dari 
masyarakat masih kurang. Tapi ini bukan disengaja atau karena 
ada permintaan tertentu. Ini mungkin kebiasaan karena merekalah 
narasumber yang sering diwawancara,” katanya.

Namun Victor Mambor mengaku banyaknya narasumber dari 
kalangan pemerintah ini menunjukkan keberpihakan. “Kalau mau jujur, 
independesi media di Papua belum ada, karena rata-rata isinya lebih 
berpihak pada yang berkuasa,” katanya. Pendapat senada disampaikan 
Pemimpin Harian Papua Pos, Leo Siahaan. “Banyak media muncul di 
Papua hanya untuk kepentingan yang memimpin,” katanya.  Akibatnya, 
sikap kritis jarang muncul. ‘Berita kasus’ atau ‘berita miring’ hanya ditulis 
jika kasusnya sudah muncul lebih dulu, telah diketahui publik atau telah 
ditangani para penyidik.

Kebiasaan terpaku pada narasumber pejabat, boleh jadi juga didorong 
oleh sistem ‘target’ yang ditetapkan pengelola media. Di Cenderawasih 
Pos, misalnya, tiap wartawan diwajibkan menyetor tiga judul berita 
setiap hari. Jika lebih, akan ada catatan prestasi, dan itu berarti ‘bonus’. 
Sejumlah media malah memberi upah berdasarkan jumlah setoran 
berita. Tiap berita nilainya Rp 5.000-Rp 7.500. “Saya tak menerima gaji 
tetap,” kata seorang wartawan Pasific Pos, “Tapi dihitung dari setoran 
berita yang masuk per bulan.” Pengakuan yang sama juga diberikan oleh 
salah satu wartawan Papua Pos dan Papua Times.   

Akibat sistem kejar setoran ini, sikap kritis jadi tumpul. Wartawan 
cenderung memungut berita pada lembaga pemerintahan, yang 
pejabatnya lebih mudah bicara dan tempatnya lebih gampang dijangkau, 
ketimbang memburu berita langsung kepada masyarakat di pedesaan. 
“Berita apa pun yang kami tulis, asal narasumbernya jelas dan tidak 
mengarah ke kasus, pasti dimuat. Soalnya, pasti aman, tak akan ada 
tuntutan hukum,” kata salah wartawan harian Papua Times. n
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Saat juRnaLIS beRPOLItIK
Oleh Muhlis Suhaeri

Di Kalimantan Barat, puluhan jurnalis berebut menjadi 
calon anggota legislatif. Saat maju dalam pencalonan, 
sebagian besar dari mereka tidak menanggalkan profesi 
kewartawanannya.

Keinginan menjadi jurnalis awalnya tak pernah terlintas dalam 
benak Tanto Yakobus, 35 tahun. Dia hanya mencoba-coba profesi 
ini karena tidak ada pekerjaan lain, setelah lulus dari Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura pada 1997.  

Kisahnya, saat itu, Tanto mengantar temannya, Rusli, yang 
memasukan lamaran di hari terakhir ke Harian Suaka. Kebetulan, di jok 
motornya, Tanto menyimpan foto copi ijazah kuliahnya. Dia pun ikut-
ikutan mengirimkan lamaran. Eh, malah Tanto yang diterima bekerja. 
Sedangkan lamaran Rusli ditolak. 

Tapi, setelah enam bulan bekerja, Tanto mulai merasakan asyiknya 
menjadi jurnalis. Salah satu penyebabnya, di profesi ini Tanto merasa 
bekerja dengan orang-orang yang punya ‘kemampuan’. 

Sayangnya, koran tempat Tanto bekerja tak bertahan lama. Selepas 
koran itu bangkrut, Tanto pindah kerja sebagai koresponden majalah 
Gatra dan Forum di Kalimantan Barat. Ia pernah menjadi redaktur di 
Harian Equator. Ini sebuah koran grup Jawa Pos di Kalbar. Sekarang ini, 
Tanto menjadi Wakil Pemimpin Redaksi di Borneo Tribune. 

Borneo Tribune adalah sebuah koran harian yang didirikan di 
Pontianak pada 19 April 2007. Pemegang sahamnya, para pengusaha, 
politikus, dan pengacara lokal di Kalbar. Berdiri sendiri dan tak punya 
afiliasi pada koran nasional. 
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Ketertarikan Tanto pada dunia politik bermula ketika ia ikut arisan 
orang Sekadau, Paguyuban Patih Sanggar Singaria, di Pontianak. 
Nama itu diambil dari nama Patih Sangaria, seorang Temenggung dari 
Sekadau. 

Situasi daerah ketika itu, ada berbagai keinginan dari para elit 
politik lokal untuk memekarkan wilayah. Motifnya bisa ditebak,  
dengan terbentuknya wilayah baru, bakal ada berbagai posisi jabatan di 
pemerintahan dan ada anggota legislatif di DPRD. Meski begitu, alasan 
yang muncul ke permukaan adalah, pemekaran diperlukan agar rentang 
kendali pembangunan bisa dipangkas. Apalagi di wilayah yang luas 
seperti Kalbar.  

Aktivitas Tanto Yakobus di dunia politik makin mengental saat terjadi 
pemekaran Kabupaten Sekadau dari Kabupaten Sanggau pada 2003. 
Sekadau dulunya bekas kawedanan. 

Ada 30 orang penggagas awal pemekaran. Sebagian besar adalah 
pegawai negeri sipil. Hanya tiga orang bukan PNS. Ketiganya, Tanto, 
Tauhid dan Johan. Tanto mengikuti dari awal proses itu. Bahkan, dalam 
berbagai rapat di gedung DPRD dan DPR RI di Jakarta, ia turut serta. 

Selepas Kabupaten Sekadau terbentuk, Johan berkata pada Tanto, 
“Kita ini sudah lahirkan Sekadau, tapi tak dapat apa-apa. Kalau mau 
berpartisipasi di Sekadau, hanya ada satu cara. Ikut partai politik dan 
jadi dewan,” kata salesman minyak pelumas Shell itu. 

Tanto pun tergiur ajakan Johan. Pada 2004, dia masuk ke Partai 
Demokrat. Tapi, Tanto membantah dia latah atau ikut-ikutan. “Sekarang 
ini masa yang pas. Umur 35, masa untuk mengubah pekerjaan satu 
dengan lainnya,“ kata dia. Alasan lain, “Ternyata tangan aku tak sanggup 
lagi mengubah orang dengan tulisan. Aku ingin mengubah orang dengan 
mulut aku dengan menjadi anggota Dewan.” 

Tanto jadi caleg di wilayah Kalbar 6, daerah pemilihan Sanggau dan 
Sekadau. Jumlah pemilih di dua kabupaten ini sebanyak 415.736 orang. 
Pemilih lelaki 214.830 orang. Pemilih perempuan 200.906 orang.  

Harry Adrianto lelaki energik. Pembawaannya selalu waspada. 
Khas seorang jurnalis. Ia biasa dipanggil Harry Daya. Daya 
berasal dari kata Dayak. Panggilan itu diperoleh, semasa ia 

kuliah di Jurusan Jurnalistik, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
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(IISIP) Jakarta. Temannya menganggap, karena berasal dari Kalimantan, 
berarti orang Dayak. Panggilan itu telah melekat hingga kini. Orang lebih 
mengenal Harry Daya, daripada Harry Adrianto.  

Sedari kuliah, ia sudah menjadi jurnalis. Ia pernah bekerja sebagai 
reporter Harian Pontianak Post yang ditempatkan di Jakarta. Selepas 
itu, menangani beberapa media di Bogor. Akhirnya, ia kembali ke 
Pontianak, dan menjadi Redaktur Pelaksana di Harian Equator. Selepas 
itu, ia menjadi koresponden Majalah Tempo di Kalbar.  

Sebagai anak rantau yang pernah melihat berbagai daerah dan 
permasalahan, dia membandingkan kehidupan masyarakat di perantauan 
dengan tempat tinggalnya. Ia tinggal di kompleks Transat Pontianak, 
tempat tinggal para pensiunan tentara. 

“Ada sesuatu yang salah,” kata Harry, “ada banyak ketidakadilan.” 

Di mata Harry, kehidupan penghuni asrama seolah mandeg,  bahkan 
mengalami kemunduran. Kehidupan warga tak teratur dan miskin. Para 
pemuda menganggur dan tak ada pekerjaan. 

Pada Pemilu 2004, Harry marah dengan Partai Golkar. Alasannya, 
Golkar tidak memperhatikan kompleks itu. Padahal, setiap berlangsung 
Pemilu, penghuni komplek selalu menjadi pendukung setia partai 
berlambang beringin ini. Karenanya, Golkar selalu menang di kompleks 
itu. 

Ia melihat anggota dewan sering lupa daratan. Mereka membawa 
berbagai sumbangan menjelang Pemilu. Tapi, ketika sudah terpilih, 
mereka tak muncul lagi.  

“Saya sangat sedih, karena Transat sebagai basis Golkar, tapi 
diperlakukan secara semena-mena oleh orang Golkar,” kata Harry pada 
sang petinggi partai. 

Akhirnya, pada 2005, Harry dan kawan-kawan membentuk sebuah 
organisasi. Namanya, Forum Anak Kolong (FAK). Misinya menyatukan 
semua anak kolong di setiap wilayah agar bisa eksis di bidang sosial, 
ekonomi dan politik. Anggota FAK pun dilarang meminta-minta 
sumbangan. Itu hal memalukan. 

FAK membebaskan kadernya masuk ke partai manapun. Harry masuk 
ke Partai Persatuan Daerah (PPD) dan diberi nomor urut satu. “Setelah 
menjadi anggota DPRD, saya berharap bisa jadi jembatan warga untuk 
hal yang lebih baik,” kata Harry. 
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Namanya hanya satu kata, Holdi. Namun, lompatan hidup 
yang ingin dia lakukan tak sependek namanya. Dia salah satu 
penganut semboyan hidup, “Life begins at fourty.” Karena itu, 

pada umur 40 tahun, dia ingin membuat sebuah lompatan pada jalan 
hidupnya. Dia mencoba alih profesi dan mengejar keinginan menjadi 
anggota Dewan. 

Holdi besar di Kabupaten Sambas, sekitar 250 kilometer dari 
Pontianak. Masa kecil hingga SMA, dia jalani di Sambas. Selepas SMA, 
Holdi kuliah di STAIN Pontianak. Selesai kuliah, dia bekerja sebagai 
jurnalis di Harian Pontianak Post, salah satu anak Jawa Pos Grup. Holdi 
sempat dipindahkan ke Harian Equator sebagai redaktur, ketika koran 
itu baru terbentuk. Namun, dia pindah lagi ke koran induk sebagai 
redaktur, hingga menjadi Redaktur Pelaksana.   

Meski sudah lama tinggal di Pontianak, dia selalu ingat dengan daerah 
asalnya. Kekerabatan dan persaudaraan masyarakat Sambas, memang 
terkenal dan kuat. 

Ia melihat keluarga dan masyarakat di Sambas, masih tertinggal. 
Dia merasa, di Pontianak dia tidak bisa membuat banyak hal untuk 
kampungnya. Kalau untuk sekedar  membuat berita, bisa saja dia lakukan. 
Tapi dia merasa itu tak riil, karena tak langsung terjun ke masyarakat. 
Apalagi sebagai petinggi di Pontianak Post, dia terikat dengan pekerjaan 
dan rutinitas. 

Ia ingin membangun kampung halaman. “Belasan tahun meninggalkan 
kampung halaman, tapi tak ada yang dibuat,” kata Holdi.  Dengan alasan 
ingin membangun daerah, Holdi masuk Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP). Kini, ia menjadi Caleg dari PPP untuk DPRD Provinsi Kalbar, 
Daerah Pemilihan Sambas. Ia mendapat nomor urut dua.   “Masyarakat 
mesti diadvokasi, dan diberikan bantuan modal pembangunan,” kata 
Holdi. 

Endang Kusmiyati sosok seorang pekerja. Karakternya kuat dan 
bersemangat. Saking semangatnya, terkadang ia juga harus 
bergesekan dengan orang lain, atau rekan kerjanya. Ada sikap 

yang selalu menonjol dan dilihat dari sosok ini. Ia memiliki sikap kritis. 
Begitu juga dengan rasa ingin tahu tentang suatu permasalahan. 

Ia besar dan tumbuh di wilayah transmigran di Kabupaten Sintang. 
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Para transmigran masuk ke Sintang, pada 1981. Menurut penilaian 
Endang, pemerintah tak memberikan fasilitas atau sarana infrastruktur 
memadai. Mereka ibarat dibuang di tengah hutan. Tanah pertanian 
gersang, karena gambut begitu tebal. Bahkan, hingga sekarang pun, 
masih banyak daerah di Satuan Pemukiman (SP) transmigran yang 
jalannya tak bisa ditembus kendaraan. Jalan belum beraspal. Bila turun 
hujan, lumpur begitu pekat. 

Endang sekolah SD hingga SMA di Sintang. Lulus dari sekolah, 
ia melanjutkan kuliah di Fakultas Pertanian, Jurusan Ilmu Tanah, 
Universitas Tanjungpura di Pontianak. Masuk pada tahun 1998, melalui 
jalur non utul (ujian tulis) atau mendapat PMDK (Penelusuran Minat dan 
Kemampuan). Ia sempat cuti selama empat semester, dan menyelesaikan 
kuliah pada 2007.  

Semenjak kuliah, ia aktif di berbagai kegiatan kampus. Ada kegiatan 
pers dan lembaga studi kampus. Dari kegiatan itu, ia memperoleh 
banyak pengalaman. “Semasa kuliah inilah, saya belajar berpolitik kecil-
kecilan,” kata Endang. Misalnya, ia terlibat dalam pemilihan organisasi, 
baik intern maupun ekstern kampus. 

Untuk belajar komunikasi dengan masyarakat, ia mendapatkannya 
ketika bergabung di NGO atau LSM, dan lembaga sosial lainnya. Di 
organisasi ini, ia melakukan pendampingan masyarakat.  

Selepas kuliah, ia pernah bekerja di beberapa media massa dan NGO. 
Sekarang ini, Endang bekerja sebagai reporter, dan menjadi kepala biro 
Sintang, untuk Harian Borneo Tribune. 

Endang masuk sebagai calon legislator dari Partai Amanat Nasional 
(PAN), untuk daerah pemilihan Sintang dengan nomor urut satu. Alasan 
masuk ke dewan? “Ini memungkinkan kaum perempuan punya peran 
lebih baik dalam pembangunan,” kata Endang.  Ia melihat, khususnya di 
Sintang, tokoh perempuan masih malu tampil. 

Selain sosok-sosok tadi, masih ada puluhan jurnalis di Kalimantan 
Barat yang mencoba keberuntungan di dunia politik. Mereka 
menjadi bagian dari 1.183 calon anggota DPRD Provinsi yang 

memperebutkan 55 kursi dan 8.623 calon anggota DPRD Kabupaten/
Kota yang memperebutkan 480 kursi.

Rupanya, banyak alasan bagi partai politik untuk merangkul para 
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jurnalis menjadi calon legislator. Antara lain kebutuhan akan kader 
berkualitas, kepentingan pragmatis, dan kaderisasi yang tidak berjalan 
di internal partai. 

Hartono Azas, Ketua Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua DPRD 
Kota Pontianak, mengatakan, partai politik memang memerlukan media 
untuk memperkenalkan visi, misi, dan programnya kepada masyarakat. 
Karena itulah, beberapa tokoh politik berusaha menjadi pemegang 
saham di perusahaan media. 

 Kalaupun tidak bisa memiliki saham di media, partai politik bisa 
merekrut jurnalis menjadi kadernya. Para jurnalis kader partai, kata 
Azas, diharapkan mampu berkomunikasi lebih baik dengan masyarakat. 
“Karena kunci politik adalah, bagaimana membangun komunikasi 
dengan baik,” kata Azas.

Kalangan politikus juga menganggap jurnalis lebih mengetahui cara 
menyampaikan pesan melalui media.  “Mereka memiliki cara komunikasi 
yang efektif. Bahasanya mudah dimengerti,” ujar Azas. 

Dengan segala kelebihannya, jurnalis diharapkan bisa menyebarluas-
kan visi dan misi partai, sekaligus menarik simpati masyarakat untuk 
mendukung cita-cita partai. “Pencitraan penting untuk politisi. Salah 
satu caranya melalui media massa,” kata Azas. 

Keuntungan bagi partai yang merekrut jurnalis, menurut Azas, 
bergantung pada bobot nilai dan informasi yang disampaikan si jurnalis 
kepada masyarakat. “Yang pasti, bagi jurnalis aktif yang bekerja di media, 
akses untuk meloloskan berita lebih gampang,” kata Azas. 

Meski begitu, menurut Azas, informasi yang tidak disampaikan secara 
proporsional dan obyektif belum tentu menguntungkan partai. Soalnya, 
masyarakat tidak akan langsung percaya berita di media yang mereka 
ketahui sebagai corong salah satu partai. “Pembaca yang cerdas tidak 
mudah terprovokasi sebuah berita,” kata dia.  

Asmaniar, anggota DPRD Kalbar dari PAN mengatakan hal berbeda. 
Alasan partai merekrut jurnalis menjadi caleg bukan karena partai 
tertarik oleh “kehebatan” jurnalis. “Partai kekurangan orang. Siapapun 
diterima sepanjang punya potensi,” kata dia. 

Soal potensi, menurut Asmaniar, jurnalis memang memiliki modal 
awal yang lebih baik ketimbang calon politikus lain. Jurnalis terbiasa 
berhubungan dengan banyak orang dan biasa mengakses ke banyak 
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sumber informasi. Ketika diajak berpolitik, “Tinggal dipoles sedikit saja,” 
kata Asmaniar.

etIKa Dan PROFeSIOnaLItaS
Untuk menghindari konflik kepentingan, organisasi jurnalis seperti 

Aliansi Jurnalis Independen melarang pengurus dan anggotanya menjadi 
pengurus salah satu partai politik. Jika ada pengurus atau anggota 
AJI yang berminat terjun ke dunia poilitik, dia harus menanggalkan 
keanggotan dan kepengurusannya di AJI.  

Kebijakan yang sama juga diterapkan oleh sedikit perusahaan media 
yang wartawannya ingin menjadi pengurus partai atau calon anggota 
legislatif. Kalaupun tidak diminta mundur sebagai karyawan, si jurnalis 
biasanya dinonaktifkan dari pekerjaan dan jabatan keredaksian. 

Tapi, tidak semua media menerapkan kebijakan seperti itu. Masih 
ada media yang mengizinkan karyawannya berperan ganda: sebagai 
wartawan sekaligus sebagai aktor politik. 

Manajemen redaksi Pontianak Post, misalnya, pernah tak 
memperbolehkan jurnalis terlibat di dunia politik atau menjadi caleg. 
“Namun, aturan itu hanya di mulut saja. Tak ada yang tertulis,” kata 
Holdi. 

Saat menjadi caleg, Holdi mengajukan surat cuti panjang di luar 
tanggungan. Ia punya tekad bulat jadi caleg. Jadi, ia siap menghadapi 
peraturan itu. “Kalau tidak diperbolehkan, ya, berhenti. Kalau masih 
diperbolehkan, ya, terima kasih,” kata Holdi.

Pemimpin Redaksi Pontianak Post, Salman, mengatakan, medianya 
kini membuat aturan lebih longgar. “Kebijakan itu tak lepas dari 
pengalaman masa lalu,” kata Salman. 

Pada Pemilu 2004, jurnalis Pontianak Post yang menjadi caleg hanya 
diberi dua pilihan: batal menjadi caleg atau mundur sebagai jurnalis. 
Saat itu, ada tiga wartawan Pontianak Post yang menjadi caleg. Ternyata, 
satu orang memilih tetap jadi jurnalis. Dua orang lainnya memilih keluar 
dan menjadi caleg, meskipun gagal. 

Pada Pemilu 2009, jurnalis yang mendaftar jadi caleg bisa mengambil 
cuti non aktif selama empat bulan.  “Kalau dipangkas kasihan mereka, 
toh karyawan kami juga,” kata Salman.  Seandainya si jurnalis tidak 
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terpilih menjadi Dewan, dia bisa balik lagi ke Pontianak Post. Tapi, mesti 
membuat surat lamaran baru. Perusahaan pun berhak menempatkan 
mereka di mana saja. “termasuk di bagian iklan atau pemasaran.”

Holdi sendiri mengaku tak pernah memanfaatkan posisinya di 
Pontianak Post untuk kepentingan pencalonan dirinya. Kalau ada 
undangan dari Partai Persatuan Pembangunan, Holdi biasanya meminta 
jurnalis lain untuk meliput. Holdi paling membekali si jurnalis dengan 
nomor kontak narasumber yang bisa diwawancarai.  “Kalau ada kawan 
di PPP yang dianggap bermasalah, biasanya saya memberi tahu supaya 
kawan di partai itu memberi jawaban,” kata Holdi.

Tapi, dalam arsip berita di website Pontianak Post, sebagai partai 
yang hanya mendapatkan kursi mendekati 15 persen, PPP mendapatkan 
pemberitaan yang lumayan banyak, hanya dikalahkan oleh Golkar. Selain 
itu, berita tentang PPP kebanyakan bernada positif. 

Pada edisi 6 September 2008, misalnya, Pontianak Post memuat 
berita berjudul Noureris Terharu dengan Dukungan Masyarakat, 
DPC Segera Kirim Aspirasi Dukungan ke DPW PPP. Berita berisi cerita 
tentang dukungan masyarakat yang menyampaikan aspirasi ke DPC PPP 
Ketapang, agar Noureris Flyanshar, ditempatkan sebagai Caleg nomor 
urut satu, mewakili Ketapang untuk DPRD Provinsi.

Citra PPP sebagai partai Islam juga tergambar dengan baik dalam 
berita edisi 22 Juli 2008, berjudul Jaring Pencalegan. Dalam menjaring 
caleg, selain berpedoman pada undang-undang, PPP juga membuat 
aturan internal partai. Misalnya, calon harus bisa mengaji atau membaca 
al-Quran. Berita itu juga menyebutkan, PPP terus membuat program 
untuk konsolidasi partai, mengokohkan garis perjuangan, dan ikut 
memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. 

Di Pontianak Post, PPP juga tergambar sebagai partai yang selalu 
kompak. Pada edisi 9 Juli 2008, dimuat berita berjudul, Ahmadi Usman: 
PPP Dikenal Paling Solid. Berita ini menjelaskan, kader PPP selalu 
kompak dalam menjalankan segala kebijakan fraksi maupun partai. 

Lihat juga berita edisi 7 Juli 2008 yang berjudul Target Menang di 
Empat Pilkada. Disebutkan, sebagai partai besar di Indonesia, dengan 
perolehan suara di papan atas, DPW PPP Kalbar mematok target besar 
dalam Pilkada Kabupaten/Kota. Padahal, pada Pemilu 2004, dari 46 
anggota DPRD Kalbar, PPP hanya menempatkan 7 kursi. 
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 Berita tentang konflik internal PPP memang dimuat Pontianak 
Post. Pada 15 Januari 2004, muncul berjudul Pengajuan Caleg, Parpol 
Dilanda Konflik Internal. Tapi, materi beritanya bernada positif juga. 
Disebutkan, konflik internal soal nomor urut caleg itu diselesaikan 
dengan baik dengan berpedoman atas instruksi pemimpin partai. 

Adapun Harry Daya memilih tidak memberi tahu majalah Tempo, 
media tempat dia mengirim berita sebagai koresponden. “Saya tidak 
tahu apakah kantor tahu atau tidak (soal pencalonan saya),” kata Harry. 

Harry mengklaim, pencalonan dirinya tak berpengaruh pada berita 
yang dia kirim ke Jakarta. Caranya, agar bisa netral, sejak ditetapkan 
sebagai calon, Harry cuti dari penulisan berita politik. Adapun berita di 
luar politik, Harry masih membuatnya. 

Harry menempuh cuti menulis berita politik juga untuk menghindari 
tekanan atau kecurigaan dari partai lain. “Ini dilakukan sendiri. Tahu 
diri sesuai dengan hati nurani,” kata Harry.

 Sebagai Wakil Pemimpin Redaksi Borneo Tribune, Tanto Yacobus 
mencoba memainkan peran ganda.  “Kalau masuk ke kantor jadi jurnalis. 
Kalau masuk ke politik, tinggalkan status jurnalis,” kata Tanto. 

Tanto tentu saja punya kesempatan menulis apa saja. Sebagai contoh, 
pada 15 Agustus 2008, Tanto menulis berita berjudul Presiden SBY 
Instruksikan Partai Demokrat Pakai Suara Terbanyak. Pada edisi 21 
Agustus 2008, Tanto juga menulis berjudul Partai Demokrat Andalkan 
Figur Muda. Dalam beberapa kesempatan, Tanto juga menulis kegiatan 
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sekadau, Simon Petrus, yang 
juga Bupati Sekadau. 

Tanto juga pernah menulis sejumlah tajuk di Borneo Tribune untuk 
menyuarakan keinginan dan sudut pandangnya. Misalnya, Tanto 
menulis artikel berjudul Menjadi Pemain untuk mengungkapkan alasan 
alasan dia menjadi caleg dari Partai Demokrat. 

Meski begitu, Tanto mengaku telah berupaya menjaga kenetralan 
ruang redaksi dari pencalonan dirinya. Caranya, pengeditan berita-berita 
tentang Partai Demokrat dia pasrahkan kepada redaktur lain. “Saya tahu 
diri lah,” ujar Tanto.  

Wartawan Borneo Tribune lainnya, Endang Kusmiyati, juga tetap 
menjalankan tugasnya sebagai wartawan, meski terdaftar sebagai calon 
legislator PAN. Endang, misalnya, terus melakukan wawancara terhadap 
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caleg-caleg lain, baik yang dicalonkan PAN maupun yang dicalonkan 
partai lain. Endang juga mewawancari caleg dari daerah pemilihan yang 
sama dengan dirinya. Menurut dia, sepanjang layak dan menyangkut 
persoalan masyarakat, informasi dari para caleg pesaingnya itu tetap 
harus ditulis. 

Dengan tetap bekerja sebagai jurnalis, waktu bagi Endang untuk 
memperkenalkan diri kepada masyarakat sangat terbatas. Dia hanya 
bisa manfaatkan waktu libur, seperti Sabtu dan Minggu. Itupun, dia 
harus “menabung” berita terlebih dulu. Kalaupun terpaksa tidak bisa 
mengirim berita, dia biasanya menghubungi redaktur atau pemimpin 
redaksi untuk  memohon permakluman. 

“So, saya pikir tidak ada masalah, selama segala sesuatunya masih 
bisa dikomunikasikan,” kata Endang.

Pemimpin Redaksi Borneo Tribune, Nur Iskandar, mengatakan, di 
medianya aturan main soal jurnalis yang masuk partai atau menjadi caleg 
juga belum dibuat. “Sistem belum ada,” kata Nur. “Semuanya kembali 
kepada kejujuran masing-masing.”  n
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PeMOLeS CItRa    
DaRI jaLan CILIWung
Oleh Oryza a. Wirawan

Beritajatim.com membuat tim konsultasi politik media untuk 
caleg. Perdebatan etik berhadapan dengan kebutuhan 
perusahaan untuk memperluas jaringan.

Hari-hari ini hidup Charles Honoris berubah seratus delapan 
puluh derajat. Setiap pagi di Jakarta, ia biasa bekerja di 
kantornya yang nyaman: firma hukum Hanafiah Ponggawa and 

Partners. Namun sejak beberapa bulan silam, ia lebih sering di Surabaya, 
menyusuri jalanan, masuk toko-toko, sembari memperkenalkan 
diri kepada orang-orang. Ia memilih cuti dari pekerjaannya, karena 
mendaftarkan diri sebagai calon legislator untuk Dewan Perwakilan 
Rakyat.  

Di Surabaya, Charles berkantor di sebuah bangunan yang terbuat dari 
papan-papan dan kayu, di sebuah tanah lapang depan gedung Gramedia 
Expo, di Jalan Basuki Rahmat. Dari jalan raya, bangunan dan tanah 
lapang itu tak terlihat, karena tertutup pagar yang terbuat dari seng-seng 
setinggi dua setengah meter. 

Di bagian pagar seng terpancang umbul-umbul dan bendera besar 
Partai Amanat Nasional dengan foto Charles yang tengah tersenyum. 
Bangunan bagian dalam bercat krem. Ada sebuah gardu ronda, dan di 
dinding luar bangunan itu tertempel banner raksasa dengan foto Charles 
dan Abdul Salam. 

Abdul Salam, seorang pengacara, mencalonkan diri sebagai anggota 
DPRD Jawa Timur dari PAN. Sementara Charles mencalonkan diri 
sebagai anggota DPR RI. Kedua-duanya sama-sama bertarung di daerah 
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pemilihan Surabaya – Sidoarjo. 

Bagi dunia politik, nama Charles tak banyak dikenal. Usianya baru 
25 tahun pada 23 Juli mendatang. Ia tak banyak menghabiskan waktu di 
Surabaya, dan lebih sering berada di Jakarta. Masa kuliahnya dihabiskan 
di Jepang, di International Christian University, jurusan hukum dan 
ilmu politik. 

Namun, nama keluarganya, Honoris, sudah cukup mentereng di dunia 
bisnis Indonesia. Keluarga Honoris menguasai sejumlah bisnis: properti, 
rumah sakit, foto Fuji Film dan kelompok Modern Group. Ayah Charles, 
Luntungan Honoris, termasuk 70 besar orang terkaya di Indonesia dan 
diperkirakan menguasai harta sekitar 156 juta dollar Amerika Serikat. Di 
Surabaya, keluarga Honoris mengembangkan bisnis toko mainan Hoya. 

Peribahasa apel jatuh tak jauh dari pohonnya tak berlaku bagi Charles. 
Ia tak tertarik dengan urusan ekonomi, dan sejak awal sudah berniat 
terjun ke dunia politik. “Saya sebenarnya belum berpikir untuk maju ke 
pencalonan anggota legislatif tahun ini. Saya ingin terlibat politik praktis 
tahun 2014,” katanya.

Namun, Sutrisno Bachir membuat keputusan Charles berubah. Ketua 
Umum PAN itu mengajaknya bergabung. Kehadiran Charles di PAN 
mengingatkan pada sosok Alvin Lie, anggota DPR RI PAN yang juga dari 
etnis hoakio. Maka masuklah dia ke PAN, dan mencalonkan diri sebagai 
anggota legislatif dengan nomor urut delapan. Bagi orang China, angka 
delapan termasuk angka yang bawa hoki. 

Bertarung di medan politik Surabaya dan Sidoarjo bukan soal 
gampang. Surabaya, ibu kota Jawa Timur, memiliki konstalasi politik 
yang kompleks. Secara sosiologis, Surabaya basis Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan dan basis Nahdlatul Ulama, dua kelompok yang 
jelas tak familiar dengan Charles. 

Sidoarjo, kabupaten tetangga Surabaya, saat ini tengah menghadapi 
semburan lumpur tiada henti. Persoalan semburan lumpur yang tidak 
kunjung usai membuat kepercayaan warga terhadap partai politik dan 
politisi anjlok. Ini bisa disimak dari angka golput dalam pemilihan 
gubernur Jawa Timur di daerah yang menjadi korban semburan 
lumpur.

Sekitar 50 persen warga Besuki Timur eks tol Porong yang tidak 
mendapatkan ganti rugi dari pemerintah melalui anggaran Perubahan 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, memilih tidak menggunakan 
haknya pada pilgub putaran pertama. 

Charles butuh tim konsultan politik yang kuat dan mampu 
membuka jaringan di Surabaya dan Sidoarjo. Salah seorang kawan 
merekomendasikan nama Dwi Eko Lokononto. 

Lokononto akrab disapa dengan panggilan Lucky. Ia mantan wartawan 
harian Surabaya Post dan memiliki reputasi panjang dalam urusan 
jaringan. Wilayah liputannya yang luas di dunia politik, membuatnya 
banyak mengenal tokoh masyarakat dan politik Jawa Timur. Saat ini 
Lucky memimpin redaksi media online Beritajatim.com.

“Saya tahu Mas Lucky pernah kerja di Surabaya Post. Setiap kali 
ketemu orang, saya search di Google (mesin pencari di intenet). Ada 
beberapa informasi keluar, termasuk artikel. Lalu ada berita Mas Lucky 
menolong orang yang mau bunuh diri,” kata Charles kepada saya. 

Charles juga meng-klik Beritajatim.com. “Untuk mengetahui Jawa 
Timur, saya membaca media lokal. Usia Beritajatim.com baru tiga tahun. 
Tapi justru media seperti ini yang mobile dan fleksibel, kalau kita minta 
bantuan. Kalau kita minta bantuan (media) yang established, justru 
kaku. Ini (Beritajatim.com) lebih lentur,” katanya. 

Jadwal pertemuan pun diatur di coffee shop Hotel Shangrila, suatu 
hari pada akhir Agustus 2008. Lucky datang dengan menyangklong ransel 
hitam layaknya wartawan. Namun, pakaiannya rapi-jali bak eksekutif 
muda. Ia ditemani Saptini Darmaningrum, manajer bidang usaha Portal 
Jatim Media yang akrab disapa Nining, dan A. Rahim, pemimpin umum 
Beritajatim.com. Charles ditemani seorang kawannya. 

Ditemani beberapa cangkir minuman kopi dan jus, mereka menjajaki 
satu sama lain. Lucky menyodorkan kartu nama kepada Charles. “Kita 
menghargai keberanian dan idealisme orang muda. Sebelum ketemu, 
kita cek dulu (Charles Honoris) di Google,” kata Lucky kepada saya. 

Lucky mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bagi Charles 
tergolong standar: kenapa memilih Jawa Timur, kenapa masuk dunia 
politik, kenapa memilih PAN, seberapa kuat akar dukungan untuk 
Charles di Jawa Timur. Pertanyaan seperti itu yang terus ditanyakan 
orang-orang kepada Charles melalui Facebook.  

“Ini obsesi dari kecil untuk mengabdi di bidang politik. Saya ingin 
menciptakan budaya politik baru agar komunikasi anggota DPR 
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dengan konstituen tak terputus begitu saja. Saya bermimpi anggota 
DPR adalah wakil rakyat bukan wakil partai. Partai politik adalah yang 
memberangkatkan. Di negara maju, yang menonjol adalah sosok sebagai 
wakil rakyat bukan wakil partai.”

“Saya melihat langkah ini (pencalonan legislatif) sebagai bangunan 
panjang. Kita membukakan pintu bagi generasi di bawah saya. Target 
saya kelak ikut pencalonan presiden.”

Charles lantas banyak bertanya tentang apa yang bisa dilakukan untuk 
memuluskan pencalonannya kepada Lucky. Ia butuh kerja ekstra keras. 
Saat itu, PAN memang menetapkan sistem suara terbanyak sebagai 
basis kompetisi antar caleg dalam satu daerah pemilihan. Namun sistem 
pemilu secara nasional masih memberikan keuntungan bagi caleg dengan 
nomor urut kecil. Nomor urut Charles jelas tidak menguntungkan. 
Apalagi Charles tidak punya basis massa yang kuat. 

“Kita diskusikan apa yang bisa dilakukan. Masih ada waktu tujuh 
bulan. Tapi kita merasa waktu cepat berlalu,” kata Lucky. 

Banyak politisi yang baru bergerak setelah Januari. “Pertimbangannya 
orang Indonesia mudah lupa, sehingga bergerak dalam jangka waktu 
pendek. Mas Charles relatif belum dikenal di Jawa Timur, baru pulang 
dari Jepang dan bekerja di Jakarta. Kita putuskan untuk bergerak jauh-
jauh hari,” kata Lucky.

“Mas Lucky tampak excited waktu pertemuan itu,” kata Charles 
kepada saya.

“Kita mau menangani Mas Charles dengan tiga pertimbangan. 
Pertama, kita baca artikel-artikelnya di The Jakarta Post. Pemikirannya 
tentang pluralisme jelas. Kedua, Jawa Timur sudah lama tidak punya 
tokoh Tionghoa muda yang bergerak di panggung politik. Oke, ini anak 
muda berangkat tidak dengan cek kosong. Ide-idenya kuat, kita bisa 
tangani.” 

Mendukung pemenangan Charles sendiri sejalan dengan visi 
Beritajatim.com yang menginginkan adanya keberagaman di Jawa 
Timur. Menurut Lucky, sudah sepantasnya Jawa Timur punya anggota 
legislatif muda dari Tionghoa. “Dan secara finansial, Mas Charles juga 
relatif independen. Usianya sangat muda dan idealismenya tinggi,” 
katanya. 

Charles senang acara ‘pinang-meminang’ ini berjalan lancar. Dalam 
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pandangannya, hal terpenting yang harus segera dilakukannya sebagai 
caleg adalah melakukan pencitraan, membentuk imaji publik. Media 
massa adalah salah satu kunci pencitraan itu. Untuk melakukan itu, ia 
butuh konsultan politik media massa yang berasal dari praktisi media 
sendiri.

“Mereka hidup sebagai orang media, mengetahui cara berpikir 
orang media. Konsultan politik bisa belum tentu mengetahui hal itu: 
bagaimana omong enak dengan wartawan, bagaimana menghadapi 
serangan wartawan.”

Kantor Beritajatim.com di Jalan Ciliwung 65, Surabaya, tak mirip 
sebuah kantor media massa online yang layak disegani. Penanda 
bahwa itu kantor media adalah sebuah papan nama kecil bercat 

hitam bertuliskan CV. Portal Jatim Media. Sementara di bagian tembok 
luar ruang tamu tertempel tulisan besar berwarna putih dan oranye: 
Beritajatim.com.

Ruang redaksi tidak mewah dan tak terlampau luas. Selain sebuah 
televisi dan dua unit pendingin ruangan, ada lima unit komputer. Ada 
beberapa komputer jinjing yang biasa digunakan Lucky dan karyawan 
lainnya. Bangunan kantor ini tepat berada di belakang Kebun Binatang 
Surabaya. Setiap sore selalu tercium bau menyengat kotoran hewan. 
Halaman belakang kantor Beritajatim.com adalah sebuah taman terbuka 
dengan sebuah kolam ikan. 

Kantor Beritajatim.com satu atap dengan kantor biro perjalanan 
Inilah Travel. Namun keduanya tak memiliki hubungan, kecuali Mukhlis 
Hasyim, pemilik Inilah Travel, memiliki saham di CV. Portal Jatim 
Media. Mukhlis juga bos portal berita online Inilah.com yang berdomisili 
di Jakarta. 

Sejak kepemilikan saham itulah, terjadi hubungan simbiosis 
mutualisme antara Inilah.com dengan Beritajatim.com. Mereka 
saling memberikan ruang untuk website link, atau dengan kata lain 
mempromosikan satu sama lain. Siapapun yang mengakses Beritajatim.
com akan menemui link Inilah.com dan bisa langsung mengaksesnya. 
Begitu juga sebaliknya.  

Beritajatim.com didirikan secara patungan oleh sejumlah wartawan 
senior di Surabaya. Dua di antaranya adalah Lucky dan Lutfil Hakim dari 
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Harian Bisnis Indonesia. Tujuannya sederhana: memberikan penghasilan 
di saat para wartawan senior ini pensiun kelak. “Orang media rata-rata 
tidak mendapat uang pensiun. Ini bisnis bersama untuk persiapan masa 
pensiun,” kata Lucky.

Mereka melihat bisnis portal berita online masih belum digarap di 
Jawa Timur. Secara nasional, dominasi Detik.com sudah terlampau 
kuat untuk dipatahkan. Beritajatim.com diniatkan untuk memberikan 
perhatian kepada berita-berita yang spesifik regional Jawa Timur dan 
ditampilkan secara real time, menit per menit. 

Beritajatim.com mulai online di bawah bendera CV. Portal Jatim 
Media pada 14 Maret 2006. Namun, publikasi resmi dilakukan pada 1 
April 2006. Portal Jatim Media memiliki empat divisi: Portal Beritajatim.
com, Portal Jatim Advertising, Portal Jatim Communication, dan event 
organizer.   

Tak banyak yang optimis media ini bakal bertahan lama, termasuk 
reporternya sendiri. Saya adalah salah satu wartawan generasi pertama 
yang bekerja di media itu. Salah satu kawan saya yang sekarang tak lagi 
bekerja di sana mengatakan, tak yakin Beritajatim.com bakal bertahan 
lama.

“Waktu itu ada yang meramalkan umur kita paling banter 6 bulan,” 
kata Lucky, membenarkan adanya keraguan itu. 

Keraguan itu beralasan. Dibandingkan media massa cetak, radio, 
apalagi televisi, pangsa pembaca media online di Indonesia, khususnya 
di Jawa Timur, masih belum besar. Penggunaan internet masih belum 
masif hingga pelosok daerah. Selain itu masih ada hambatan dalam 
kecepatan koneksi karena keterbatasan bandwitdh. 

Mahalnya ongkos penggunaan internet pun membuat sebagian 
masyarakat agak enggan mengakses. Menteri Komunikasi dan 
Informatika Mohammad Nuh mengatakan, “Kalau di telpon, basisnya 
menit. (Penggunaan) internet basisnya juga menit. Padahal karakteristik 
keduanya berbeda. Padahal order internet di atas 30 menit dan jam.” 

Belum populernya internet tentu berpengaruh pada minat orang 
untuk beriklan. Jika berita adalah nyawa media massa, maka iklan 
adalah darahnya. Tanpa pemasukan yang memadai dari pemasangan 
iklan, maka perusahaan media harus bersiap gulung tikar. Media massa 
online belum seakrab koran atau televisi sebagai lahan promosi bagi para 
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pebisnis, terutama yang masih berpandangan konservatif. 

Susahnya menarik pengiklan dibenarkan Nining. “Kita masuk ke salah 
satu perusahaan besar. Dia punya web sendiri. Kalau kita mengajukan 
pemasangan iklan di web Beritajatim, mereka bilang, ‘tempat kita sudah 
punya web sendiri’. Mereka merasa bisa promosi lewat web mereka 
sendiri.”

Nama Beritajatim.com sendiri relatif belum dikenal. Beruntung, 
Lucky dan Nining memiliki koneksi luas di dunia usaha saat sama-sama 
bekerja di Surabaya Post. Setelah menjadi wartawan, Lucky sempat 
memimpin divisi usaha perusahaan media massa yang sempat nomor 
satu di Surabaya itu. Iklan yang saat ini ditayangkan di Beritajatim.com 
tak lepas dari hasil hubungan baik itu.    

Namun hubungan baik tak cukup dalam dunia bisnis. Nining harus 
datang dari satu perusahaan ke perusahaan lain untuk memperkenalkan 
media tempatnya bekerja. Ia juga aktif menawarkan Beritajatim.com 
sebagai media promo acara-acara tertentu seperti seminar. Harapannya, 
dengan menjadi media promo, Beritajatim.com setidaknya juga ikut 
dikenal.

Salah satu cara membangun kedekatan dengan perusahaan adalah 
dengan memberitakan acara-acara perusahaan yang bersifat promosi 
maupun kehumasan, tanpa mengenakan tarif iklan berbentuk berita 
(advertorial, perpaduan advertisement editorial). 

Redaksi Beritajatim.com tidak mengenal advertorial. Sepanjang 
berdirinya Beritajatim.com, iklan advertorial hanya satu kali yakni dari 
PT. Minarak Lapindo Brantas yang dipasang berbarengan dengan iklan 
banner di website, pada tahun 2007. Saat itu, Minarak memasang iklan 
di hampir semua media massa di Jawa Timur.  

Dengan memberitakan acara sebuah perusahaan secara intensif, 
ada harapan terjalin hubungan baik antara Beritajatim.com dengan 
perusahaan tersebut. Ujung-ujungnya tentu saja adalah pemasangan 
iklan. 

“Tapi memang ada batasannya dalam meliput (acara perusahaan). 
Kita hanya sebatas memberitakan info produk. Tidak ada detail nomor 
telpon maupun alamat terkait penjualan produk itu,” kata Nining.

Para wartawan tentu saja menjadi ujung tombak peliputan ini. Namun 
Beritajatim.com tidak mewajibkan wartawannya untuk mencari iklan. 
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“Kewajiban reporter mencari berita. Tapi kita memberi bekal kepada 
reporter, dan berharap bisa dapat iklan. Mereka mendapat fee 20 persen 
dari nilai iklan yang diperoleh, di luar gaji yang diterima,” kata Nining.   

Persentase besar dari nilai iklan cukup memikat sebagian reporter 
Beritajatim.com untuk mencari tambahan pendapatan halal. Apalagi 
sebagian reporter berpengalaman mencari iklan untuk media massa 
tempat mereka bekerja sebelumnya, dengan fee yang lebih kecil daripada 
yang diperoleh dari Beritajatim.com.

Semua kesulitan dan pesimisme yang muncul ternyata tak membuat 
Beritajatim.com tenggelam. Perlahan tapi pasti nama Beritajatim.com 
mulai berkibar. Jumlah pembaca mereka dalam jangka waktu tiga tahun 
membengkak.

Tahun 2006, jumlah hits (satuan yang menunjukkan jumlah 
pengaksesan) mencapai 2.384.619. Hits terendah pada Maret yakni 
2.395, dan tertinggi pada November yakni 366.803 hits.

Tahun 2007, jumlah total hits mencapai 9.452.633. Terendah adalah 
pada Januari yang mencapai 396.699 hits, dan tertinggi pada Oktober 
yakni 949.423 hits. 

Tahun 2008, terjadi lonjakan hits sepanjang tahun hingga 46,69 
persen dibandingkan tahun sebelumnya. Total tahun lalu, Beritajatim.
com memperoleh 17.732.074 hits. Tertinggi pada November sebanyak 
2.444.107 hits dan terendah 967.717 hits pada Januari.

Menurut data situs yang memeringkat website seluruh dunia, Alexa.
com, yang saya akses pada 12 Maret 2009, Beritajatim.com menduduki 
peringkat ke - 80.662 dalam hal traffic rank. Khusus untuk di Indonesia, 
situs ini menduduki peringkat ke - 1.268 dalam hal jumlah pengakses 
terbanyak. Peringkat ini jauh lebih baik daripada situs sejenis di 
Jawa Timur, Detiksurabaya.com, dan bersaing ketat dengan situs 
Suarasurabaya.net milik Radio Suara Surabaya yang lebih dulu ada. 

Jam-jam padat pengaksesan terjadi pada sore hingga malam hari. 
Saat itu para eksekutif dan pekerja kerah putih mulai bersantai, serta 
para redaktur koran mulai menyunting tulisan wartawan dari lapangan. 
Beritajatim.com selalu menjadi perhatian redaktur media massa cetak, 
untuk memantau pergerakan peristiwa dan berita di Jawa Timur. 
Sementara hari yang relatif sepi pengakses dibanding hari-hari biasanya 
adalah Sabtu dan Minggu.    
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Peningkatan hits ini diikuti peningkatan pendapatan perusahaan dari 
kue iklan sekitar 165-175 persen. “Perusahaan komersial rata-rata repeat 
order 3 – 6 bulan. Bahkan ada yang pasang setahun. Sementara instansi 
pemerintahan pasang iklan setiap tiga bulanan,” kata Nining.

Beritajatim.com sedikit banyak diuntungkan oleh momentum politik, 
yakni pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten serta kota. 
Dalam urusan politik, menurut Nining, Beritajatim.com boleh dibilang 
menjadi salah satu acuan. Di musim panen momentum politik, nominal 
iklan politik bisa mencapai 35 persen dari total pemasukan iklan.

Tidak berlebihan memang. Pada saat Hari-H pemungutan suara 
pemilihan gubernur Jawa Timur putaran pertama, kedua, dan putaran 
tambahan, hits Beritajatim.com untuk satu hari saja bisa menembus 
angka 200 ribu.

Berkembangnya Beritajatim.com membuat Lucky berharap kelak 
bisa mengembangkan sayap, dengan membuka portal serupa di Jawa 
Tengah dan Jawa Barat. “Tapi kita harus akui, kalau ingin menjadi 
website yang menarik dikunjungi, kita mau tidak mau harus punya 20 
orang reporter untuk membuka bisnis baru. Cost terbesar tentu ada pada 
salary karyawan,” katanya. 

Beritajatim.com saat ini memiliki dua redaktur, enam reporter di 
Surabaya, dan sebelas reporter yang meliput 37 kabupaten/kota di Jawa 
Timur. Sementara tenaga administrasi dan keuangan hanya tiga orang. 
Dengan jumlah pegawai yang relatif kecil, Beritajatim.com memang lebih 
mirip seperti sebuah organisasi non pemerintah daripada perusahaan 
media massa. 

Senin malam adalah hari rapat rutin mingguan redaksi Beritajatim.
com. Biasanya, rapat rutin dilakukan di ruang makan yang tak seberapa 
besar, ditemani nasi bebek, nasi goreng, atau bakso. Para wartawan di 
Surabaya dan Sidoarjo berkumpul untuk mendengarkan evaluasi dan 
merencanakan fokus liputan selama sepekan mendatang. Wartawan dari 
luar dua kota tersebut tidak dilibatkan, karena membutuhkan ongkos 
besar jika harus mengundang mereka setiap pekan ke Surabaya.

Saya biasanya jarang hadir dalam rapat tersebut, karena selama ini 
saya bertugas di Jember. Kabupaten ini terletak sekitar 200 kilometer 
dari Surabaya. Tapi hari itu saya hadir, karena selama beberapa pekan 
ditugaskan membantu penyuntingan berita. Saya adalah salah satu 
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wartawan generasi pertama yang bekerja di Beritajatim.com sejak portal 
berita ini berdiri. 

Dalam rapat itu, Lucky memberitahukan kepada jajaran redaksi 
bahwa perusahaan membentuk semacam divisi konsultan politik. Ini 
bagian dari upaya menambah pemasukan bagi perusahaan. “Nanti akan 
ditangani Mbak Nining dan Nico,” katanya. Nico Karisma adalah salah 
satu staf divisi non redaksi Beritajatim.com. 

Klien pertama adalah Charles Honoris. 

Tidak ada banyak pertanyaan dari jajaran redaksi malam itu, kecuali 
seputar sosok Charles. Rapat selesai. 

“Yang kita harapkan adalah muncul hubungan timbal-balik. Realistis, 
kita butuh iklan. Sementara media menjadi tempat bertanya mereka 
yang berkampanye. Jadi ya sudah,” kata Lucky kepada saya. 

Beritajatim.com mendapatkan pemasukan dari iklan Charles Rp 10 
juta per bulan. Charles pun memasang iklan secara berkala setiap bulan 
sejak Oktober 2008. Angka ini lebih besar daripada caleg lain yang 
memasang iklan. Biasanya, kepada caleg, Beritajatim.com mengenakan 
tarif Rp 5 – 7 juta untuk sekali pemasangan dalam jangka waktu satu 
bulan.   

Biaya iklan ini tidak termasuk biaya operasional yang dibutuhkan untuk 
keperluan di lapangan, seperti transportasi. Lucky tidak menjelaskan 
berapa biaya operasional yang dikeluarkan Charles. Penentuan biaya 
operasional diatur Charles sendiri. Kontrak yang jelas hitam di atas putih 
yang jelas adalah untuk pemasangan iklan di Beritajatim.com saja. Tidak 
ada kontrak khusus untuk konsultasi politik yang diberikan. 

Lucky tidak banyak menuntut pembayaran dari konsultasi politik 
yang diberikan karena beberapa faktor. Pertama, ini adalah pengalaman 
perdana bagi keluarga besar Beritajatim.com menangani bidang 
konsultasi politik dan media. Parameter keberhasilan tentulah sukses 
pencitraan Charles di media, dan berujung pada akseptabilitas di 
kalangan pemilih. Sebuah parameter yang sulit.

Kedua, sebagai media yang baru berusia tiga tahun, Beritajatim.com 
membutuhkan akses perkawanan jangka panjang dengan Charles dan 
keluarga besarnya. Pengalaman mengajarkan perkawanan lebih abadi 
dan menguntungkan dari segi manapun bagi perusahaan, daripada 
keuntungan material jangka pendek. 
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Konsultan politik yang menangani Charles bergerak di bawah bendera 
Portal Jatim Communication. Lembaga ini sebenarnya seperti divisi 
yang bergerak di bidang hubungan kemasyarakatan. Lucky mengatakan, 
sebelum menangani Charles, ada beberapa perusahaan yang meminta 
saran mengenai kehumasan kepada Portal Jatim Communication.

Nining menegaskan, divisi yang dijalankannya menyosialisasikan 
dan membentuk citra Charles melalui media luar ruang (out door) dan 
media massa. Portal Jatim Communication merancang konsep media 
kampanye seperti baliho dan memperkenalkan Charles ke sejumlah 
media massa. “Kita menangani media relation,” katanya.

“Tugas kita membantu membuka jaringan. Mas Charles orang 
baru. Kita perkenalkan ke tokoh-tokoh kunci, dan yang ini tidak untuk 
diberitakan di media massa. Kita jelaskan kenapa dia menjadi caleg, 
kenapa memilih PAN. Kita temui tokoh-tokoh di Jatim, termasuk dari 
partai yang berbeda. Tokoh-tokoh komunitas. Biar mereka nanti yang 
menjelaskan kepada masyarakat, bila ada yang bertanya saat melihat 
gambar baliho Charles,” kata Lucky.

Charles langsung diperkenalkan sebagai salah satu caleg. Baliho 
dipasang di sepuluh titik, jauh sebelum para caleg lain mulai ramai-ramai 
memasang baliho masing-masing. Hasilnya cukup jitu. “Keputusan kita 
tidak keliru, sehingga sejak awal orang tahu bahwa Charles adalah caleg,” 
kata Lucky. 

Charles pun happy dengan taktik itu. “Hari ini tidak ada baliho saya 
sama sekali. Tapi orang kalau ketemu saya bilang,’oh, Pak Charles yang 
banyak balihonya itu?’ Aku pikir baliho yang mana?” 

Suatu saat di bandara Juanda, Charles baru turun dari pesawat. 
Beberapa petugas di bandara tersenyum kepadanya dan menyebut 
namanya. Padahal, dia merasa tak pernah berkenalan dengan mereka. 

Hal lain yang penting adalah pemilihan isu untuk menyapa pemilih. 
Surabaya dan Sidoarjo adalah daerah pemilihan ‘neraka’. Tahun 2004, 
PAN hanya memperoleh satu kursi dari daerah pemilihan ini. Sementara 
tahun ini, Charles tak hanya bersaing dengan sesama kader PAN, namun 
juga caleg dari partai besar lain seperti Muhaimin Iskandar dari Partai 
Kebangkitan Bangsa. 

Dalam konteks persaingan memperebutkan suara terbanyak rakyat, 
sosok lawan menjadi tak jelas. Pesaing tak harus tunggal, dan pagi-pagi 
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Charles sudah dianggap sebagai lawan berbahaya yang harus disingkirkan 
dari persaingan. “Ada gerakan untuk menggembosi suara Charles. Tapi 
kita belum tahu polanya,” kata salah satu orang kepercayaan Charles 
kepada Lucky.   

Charles disarankan lebih fokus menggarap konstituen yang sudah 
pasti, yakni komunitas Tionghoa dan memanfaatkan jaringan sahabat dan 
kerabat. “Tahun 2004 suara tertinggi sejatim itu 108 ribu. Itu caleg PKB 
di Jember. Kalau untuk PAN 40 ribu sudah aman. Jadi harus konsentrasi 
ke komunitas,” kata Lucky kepada salah seorang kepercayaan Charles 
pada suatu hari di kantor sekretariat tim sukses sang caleg.

“Kita lihat lebih banyak politisi yang belum menyapa pemilih, atau 
hanya menyapa pemilih di pusat konflik. Kita sapa pemilih di luar 
mainstream itu,” kata Lucky.

Pusaran konflik memang selalu menarik para caleg untuk ‘berjualan’. 
Di Surabaya, ada pembangunan kembali Pasar Turi yang berujung pada 
konflik yang belum selesai. Sementara di Sidoarjo, ada konflik yang 
melibatkan pengungsi korban semburan lumpur yang tinggal di Porong. 

Saat itu Charles sudah didekati oleh beberapa pihak untuk masuk 
dalam konflik Pasar Turi. Namun itu bukan pilihan yang menguntungkan. 
“Itu (konflik Pasar Turi) jadi concern kita, ya. Tapi itu nanti jika sudah 
terpilih. Jika masuk ke konflik itu, malah energi habis. Mas Charles 
menghindari tudingan mencari popularitas dalam suatu kasus,” kata 
Lucky.

Charles disarankan menghindari isu sensitif agar tak dituding 
menunggangi warga. Lucky menyarankan agar Charles menciptakan 
panggung sendiri yang jauh dari urusan memprovokasi. Lucky beralasan, 
masyarakat tidak akan mau memilih jika merasa ditunggangi. 

Hal yang sama dijadikan alasan bagi Charles untuk tidak masuk 
dalam konflik antara warga korban semburan lumpur dengan Lapindo. 
“Waktu itu sudah banyak yang menangani (korban semburan lumpur),” 
kata Lucky.

Saran ini disambut baik oleh Charles. Ia memang tak ingin menari 
di atas penderitaan orang lain. Ditemani Lucky, ia memilih langkah 
kampanye unik: mendatangi sejumlah orang yang mengorbankan waktu 
demi orang lain di malam pergantian tahun. Orang-orang yang berjaga 
di palang perlintasan jalur kereta api. Petugas kepolisian. Perawat rumah 
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sakit. 

Mereka bergerak dengan dua mobil sejak pukul dua siang di sedikitnya 
20 lokasi. Charles tidak membawa uang. Ia hanya membawakan sepiring 
kue tar di masing-masing tempat yang bisa dimakan bersama. “Ternyata 
mereka sudah tahu bahwa Charles mencalonkan diri,” kata Lucky.

Mulanya, tidak ada media massa yang tahu dan meliput kampanye unik 
yang dilakukan Charles. “Menurut kita ini perlu diketahui masyarakat. 
Kita buat rilis dan dikirimkan ke media-media lain. Foto-fotonya juga 
kita kirimkan,” kata Lucky.

Rilis tak selalu ditulis oleh Lucky. Ada kalanya rilis media ditulis oleh 
Ida Akbar, salah satu reporter Beritajatim.com yang bertugas di desk 
politik. Tidak ada arahan khusus kepada Ida bagaimana sudut pandang 
(angle) berita rilis tersebut. 

“Terserah aku dong. Kadang angle yang aku angkat bukan Charlesnya. 
Kalau Charles membawa tokoh terkenal dalam acaranya, ya yang aku 
tulis komentar tokohnya,” kata Ida. Nama Charles tetap disebut, namun 
bukan yang utama.   

Pernah suatu kali Ida sama sekali tak menyebutkan nama Charles 
dalam tulisannya, saat caleg tersebut melakukan kunjungan ke Sekolah 
Luar Biasa Purna Yuda Bakti di Jalan Semarang, Surabaya. Ida malah 
menuliskan nasib siswa-siswa sekolah itu yang belajar di atas lahan 
parkir. Narasumber utamanya pun seorang guru dan kepala sekolah itu. 

Nama Charles tidak disebut dalam berita itu karena khawatir 
sang caleg bakal mendapat peringatan dari Panitia Pengawas Pemilu 
(Panwaslu). Namun, untuk berita rilis yang dikirimkan ke media massa 
lain, Ida tetap mencantumkan nama Charles. Keesokan harinya, berita 
itu dimuat di beberapa media massa. Nama Charles tetap tercantum, dan 
kekhawatiran itu tak terbukti. 

Ida tak membatasi peliputan kegiatan caleg hanya untuk Charles. 
Caleg-caleg yang menghubunginya, baik yang memasang iklan atau 
tidak di Beritajatim.com, tetap akan diliput, terutama jika kegiatan yang 
dilakukan mereka menarik dan memiliki nilai berita. Tak ada keharusan 
bagi caleg untuk membayar sejumlah uang iklan. 

“Kalau mereka menghubungi kita dan minta diliput, karena mereka 
sudah percaya, ya kita balas kepercayaan itu dengan meliput. Beritajatim 
media baru. Liputan kita akan menjadi branding bagi Beritajatim 
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sendiri,” kata Redaktur Pelaksana Teddy Ardianto. 

Teddy membenarkan, bahwa pemilihan angle liputan kegiatan caleg 
diserahkan kepada masing-masing wartawan. Wartawanlah yang bisa 
menentukan angle mana yang layak, namun tidak menyerang atau 
menyakiti pihak manapun. Beritajatim.com tidak dalam posisi memusuhi 
atau berkawan dengan caleg dari partai apapun. 

Ada kalanya angle berita tersebut berupa kegiatan unik sang caleg. 
Beritajatim.com memilih menulis kampanye Indah Kurnia, caleg dari 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan angle aktivitas berupa 
bagi-bagi selebaran. Selain caleg perempuan, Indah adalah manajer 
kesebelasan sepakbola Persebaya Surabaya. Ia tidak memasang iklan di 
Beritajatim.com.  

Namun ada kalanya redaktur memutuskan untuk menulis wacana 
atau ide politik yang disodorkan sang caleg. Pilihan angle ini terutama 
jika gagasan tersebut cukup segar dan bernas. 

Kebijakan redaksional Beritajatim.com dalam memberitakan 
aktivitas politik para caleg membuat media ini terlihat moderat. Priyo 
Budi Santoso, caleg Golkar untuk DPR RI beberapa kali mengirimkan 
rilis ke media ini untuk dimuat. Priyo memasang iklan di portal berita 
tersebut, namun dengan nominal tak sebesar Charles. 

Di mata Teddy, meliput dan menulis masalah politik memang harus 
hati-hati, terutama di tengah suhu yang makin tinggi menjelang pemilu. 
Di satu sisi, Beritajatim.com memiliki kewajiban untuk memberikan 
informasi seputar pernik-pernik pemilu. Namun di sisi lain, jika tak 
awas, persoalan yang justru dituai. 

Teddy mencontohkan persoalan yang bisa muncul hanya karena gara-
gara salah menyebut jumlah massa yang datang dalam sebuah kegiatan 
politik. “Jumlah massa menyangkut citra partai,” katanya. 

Teddy memilih kosakata yang netral dalam memberitakan jumlah 
massa yang hadir dalam kegiatan politik, seperti kata ‘membludak’ dalam 
berita soal kegiatan Charles Honoris. “Untuk menunjukkan jumlah 
massa banyak, kita menggunakan kata ‘membludak’. ‘Membludak’ lebih 
membuat pemasang iklan care (peduli). Kita tidak bisa menghitung 
jumlah. ‘Membludak’ untuk menunjukkan jumlah massa ratusan. Kalau 
jumlah massa ribuan, kita akan tulis ribuan,” katanya. 

Sebagai redaktur, Teddy selalu berupaya mengecek jumlah massa 
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berdasarkan versi panitia penyelenggara, untuk kemudian disesuaikan 
dengan hasil reportase wartawan. Selain itu, ia juga harus berhati-hati 
melakukan penyuntingan berita. Pertimbangannya dua: pengamanan 
redaksi dari amuk massa dan pengamanan kepentingan pemasangan 
iklan ke depan.

Awak Beritajatim.com pernah dibikin was-was gara-gara iklan politik 
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Timur Imam Nahrawi. Iklan 
itu memancing kontroversi, karena dalam iklan itu Imam mengajak 
masyarakat memilih pasangan Khofifah Indar Parawansa – Mudjiono 
dalam pemilihan gubernur. Padahal saat itu ada kecenderungan PKB 
mendukung pasangan Soekarwo – Saifullah Yusuf.  

“Kita berhati-hati untuk mengedit, karena selain menghadapi masalah 
apakah dia akan memasang iklan lagi, kita juga takut terbentur demo 
massa kalau (pemberitaan) tak imbang,” kata Teddy. 

Rentang 25 September 2008 hingga 23 Februari 2009, tercatat 
ada 21 artikel berita di Beritajatim.com yang menyebut nama 
Charles Honoris. Jumlah ini memang kalah besar dibandingkan 

artikel berita yang menyebutkan nama Priyo Budi Santoso, caleg yang 
juga memasang iklan di Beritajatim.com. Wajar saja, Priyo memang 
salah satu narasumber media massa sejak dulu, karena posisinya sebagai 
anggota DPR RI periode 2004 – 2009 dan fungsionaris pusat Golkar. 

Namun, jika dibandingkan caleg pemasang iklan lainnya seperti 
Sahat Tua Simanjuntak yang hanya disebutkan dalam tiga berita, jumlah 
berita Charles jelas lebih banyak. Indah Kurnia merupakan salah satu 
caleg yang paling banyak diberitakan Beritajatim.com. Namun sebagian 
besar lebih terkait dengan posisinya sebagai manajer Persebaya.   

Bagaimana Charles dicitrakan oleh Beritajatim.com? Ada dua jenis 
berita pencitraan yakni terkait kegiatan sosial politik dan pemikiran. 
Sejumlah kegiatan sosial politik antara lain pertemuan dengan 
komunitas nelayan, komunitas Tionghoa, maupun kunjungan ke lembaga 
pendidikan.

Isu-isu yang diusung konsisten pada pluralisme dan penolakan 
terhadap golput. Charles juga dicitrakan bisa dekat dengan semua 
kalangan: mulai dari anak muda (dalam berita Charles Honoris Ajak 
Anak Band Kritisi Politisi), kaum lanjut usia (berita CH: Tak Ada 
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Perbedaan untuk Membangun Negeri), kaum nelayan (berita Charles 
Honoris Sapa Nelayan Kenjeran).

Gagasan pluralisme ini diperkuat dengan jalan menggandeng Ketua 
Umum PAN Sutrisno Bachir. Dalam sebuah acara di Surabaya yang 
diprakarsai Charles, Sutrisno banyak bicara soal keberagaman dan peran 
politik Tionghoa. Isu ini dimuat di Beritajatim.com. 

”Bagi PAN tak ada istilah pribumi atau nonpribumi. Yang ada warga 
negara Indonesia. Itu saja. Kita memiliki anggota legislatif dari komunitas 
Tionghoa dengan kinerja kerakyatan sangat bagus dan pandangannya 
kritis, yakni Mas Alvin Lie dari Semarang. Kita harapkan Mas Charles 
bisa seperti itu,” jelas Sutrisno sebagaimana dikutip Beritajatim.com.

Visi pluralisme Charles dipertegas dengan pilihan narasumber 
yang dikutip Beritajatim.com. Tak hanya berasal dari etnis Tionghoa, 
narasumber yang dikutip berasal dari komunitas lain. Dalam salah satu 
acara yang diselenggarakan Charles disebutkan, pengisi acara adalah 
seniman etnis Jawa. Dalam pertemuan dengan komunitas Tionghoa, 
narasumber yang dimuat dalam berita antara lain Ketua Persatuan Iman 
Tauhid Indonesia (PITI) Abdul Halim, anggota DPR Alvin Lie, dan tokoh 
NU Kyai Tawaf.  

Dari 21 berita tersebut, atribusi yang paling banyak dilekatkan pada 
Charles adalah calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Amanat 
Nasional, dengan nomor urut 8, di Daerah Pemilihan Surabaya – Sidoarjo. 
Atribusi ini bertujuan untuk memperkenalkan identitas Charles sebagai 
salah satu calon legislator.

Atribusi berikutnya adalah ‘politisi muda usia’, ‘lajang’, ‘lulusan 
International Christian University, Tokyo, Jepang’. Kemudaan usia 
menjadi penanda bahwa ide-ide yang dibawa Charles adalah segar 
dan belum terkontaminasi dunia politik Indonesia. Kemudaan juga 
menunjukkan semangat perubahan. ‘Lajang’ menunjukkan bahwa 
Charles belum memiliki beban keluarga yang harus dipikul, sehingga 
bisa habis-habisan memperjuangkan aspirasi masyarakat. 

Atribusi terkait pendidikan menunjukkan bahwa Charles memiliki 
intelektualitas yang cakap. Tidak banyak caleg yang pernah kuliah di 
luar negeri. Dalam konteks ini, Charles disosokkan sebagai politisi yang 
tak sekadar membawa nama keluarga, tapi membawa kapasitas pribadi. 
Citra intelektual Charles diperkuat dengan berita mengenai kehadirannya 
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dalam forum-forum seminar di kampus Universitas Airlangga dan 
Universitas Muhammadiyah. 

Dalam sebagian besar berita tentang Charles selalu dibubuhkan foto 
kegiatan. Setiap berita tentang Charles tidak hendak menyembunyikan 
identitas Charles sebagai orang Tionghoa. “Sejak awal, kita minta dia 
agar tak mengubah penampilan. Tidak perlu menyembunyikan identitas 
(etnis),” kata Lucky. 

Beritajatim.com juga menjadi tempat bagi Charles untuk 
menyampaikan gagasan-gagasan tentang apa yang akan dilakukannya 
kelak sebagai legislator. Sebagian besar gagasan itu berasal dari Charles 
sendiri, dan Beritajatim.com menyampaikannya dalam cara yang mudah 
dipahami publik.

Salah satu gagasannya adalah rumah aspirasi rakyat (RAR) yang 
dipublikasikan pada Minggu, 22 Februari 2009. Dalam berita itu 
disebutkan, “rencana pembentukan Rumah Aspirasi Rakyat diharapkan 
mampu mendorong terbentuknya budaya politik baru, yakni adanya 
interaksi yang tidak putus antara rakyat dan wakil yang dipercaya duduk 
di lembaga legislatif”.

Dalam konsepnya, Charles berencana tetap bekerja sama dengan 
media massa jika sudah duduk di Senayan. Gagasan akan lebih efektif 
tersebar ke publik jika disampaikan melalui media massa. Namun, ia tak 
akan hanya menggandeng satu media massa. 

Charles menegaskan, RAR bergerak secara independen dan tidak 
boleh menggandeng satu institusi media saja. “Kalau kita menarik satu 
media (Beritajatim.com) ke sini, akan ada dampak negatif. Nanti Mas 
Lucky dimusuhi,” katanya, sembari menegaskan bahwa persahabatannya 
dengan Beritajatim.com tetap. 

“Diharapkan teman-teman media mengambil peran menjembatani 
jalinan komunikasi. Saya akan memberikan laporan 3 – 6 bulan tentang 
apa yang telah saya lakukan sebagai wakil rakyat, tentang sumbangsih 
pemikiran saya. Teman-teman media mengambil peran untuk 
membuatnya mudah dipahami masyarakat,” kata Charles. 

“Kalau reses dia datang ke sini. Kalau mengumpulkan 100-200 orang 
tentu terbatas yang mendengar. Tapi kalau melalui media, resonansinya 
lebih luas. Lebih banyak yang akan mendengar ide-idenya,” tambah 
Lucky. 
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Dari Lucky, Charles memang belajar banyak bagaimana menghadapi 
media massa, termasuk saat berada dalam situasi yang menyulitkan 
citranya. Ia tahu media massa bukan untuk dihindari. Jika ada persoalan, 
seorang tokoh publik harus berani berhadapan dengan kemungkinan 
serangan dari pers.

Peristiwa robohnya papan nama bergambar dirinya, pada 14 Januari 
2009 petang di Jalan Basuki Rahmat, menjadi pelajaran berharga bagi 
Charles. Papan nama berukuran dua kali empat meter itu roboh menimpa 
tiang listrik dan telpon. Kabel telpon yang tertimpa papan tersebut lantas 
menggelantung, dan membuat Nyonya Endang, seorang pengendara 
sepeda motor, terpelanting akibat tersangkut. 

Charles saat itu tengah berada di Jakarta. Ia segera mengontak Lucky 
dan berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan saat itu. Ia meminta 
agar Lucky membantu korban tersebut ke rumah sakit.

Lucky meyakinkan, peristiwa itu bukan kesalahan Charles. 
Pertanggungjawaban ada pada petugas pemasang papan nama. Namun, 
Charles menginginkan agar masalah pertanggungjawaban diurus 
belakangan, karena hal terpenting adalah menyelamatkan korban. 

Sementara itu, beberapa media massa mulai membombardir ponsel 
Charles untuk meminta konfirmasi. “Menurut saya, memang Mas Charles 
harus memberikan penjelasan terbuka,” kata Lucky.

Berita robohnya papan nama dimuat di beberapa media massa. 
Beritajatim.com tidak memberitakannya. 

Lucky menegaskan tidak ada sama sekali unsur kesengajaan untuk 
menyensor berita itu. Ia juga mengatakan, tidak ada intervensi dari 
siapapun sehingga berita itu tak termuat. “Suasana saat itu crowded,” 
katanya. 

Saat itu Lucky cemas melihat kondisi Ny Endang. Tiba di lokasi 
kejadian, ambulans belum juga datang, sementara perempuan paruh 
baya itu sudah terkapar tak berdaya. “Ibu itu sudah sepuh, kita tidak tahu 
apa yang luka. Itu concern kita. Kita tidak sempat mikiri untuk memberi 
hak jawab, karena kita benar-benar konsentrasi pada keselamatan ibu 
itu,” katanya. 

Lucky menanti hasil operasi Ny. Endang malam itu juga di Rumah 
Sakit RKZ Surabaya. Ketegangan merayap hingga larut. Berita mengenai 
ambruknya papan nama itu pun tak sempat tergarap. 
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Ketegangan melumer setelah proses operasi berhasil. Charles 
menyatakan akan menanggung semua biaya pengobatan hingga Ny. 
Endang sembuh. Detiksurabaya.com menulis, “dalam kesempatan itu, 
pihak keluarga bisa memahami peristiwa yang terjadi dan menyambut 
baik sikap Charles yang sudah menunjukan empatinya.”

Masih dikutip dari Detiksurabaya.com, “Charles juga janji tak 
akan berhenti dalam biaya pengobatannya. Ketika nanti dalam proses 
penyembuhan sekeluar dari rumah sakit, Charles akan memberikan 
bantuan.”. 

Happy ending untuk Charles. 

Lucky mengatakan, “Kita waktu itu terpesona. Keluarga tidak mau ini 
diketahui media dan menjadi urusan polisi. Bu Endang melihat itu murni 
bencana. Mereka melihat Mas Charles tidak membangun sendiri baliho. 
Mereka tidak ingin ini menjadi konsumsi publik. Mereka (keluarga Ny 
Endang) datang ke sini (ke kantor Beritajatim.com) dan minta agar tidak 
usah ikut memberitakan. Mereka berterima kasih terhadap langkah yang 
kita lakukan.” 

Dunia politik dan jurnalisme memiliki keterkaitan erat. Wartawan 
dan media massa menjadi makhluk terhormat di mata politisi. 
Di Amerika Serikat, wartawan The New York Times David S. 

Broder mencatat, “generasi pertama koresponden Washington dan 
kolumnis seperti Walter Lippmann, Joseph dan Stewart Alsop, Drew 
Pearson, Marquis Childs, Thomas L. Stokes, David Lawrence, Roscoe 
Drummond, Arthur Krock, James Reston – menikmati persahabatan 
yang akrab dengan para presiden, menteri luar negeri, senator, dan para 
wakil rakyat terkemuka.”

Mereka sering berfungsi sebagai penasehat pribadi yang berpengaruh 
dari orang-orang yang sedang berkuasa. Walter Lippmann, wartawan 
politik dan penulis buku Public Opinion, membantu Presiden Woodrow 
Wilson merancang Fourteen Points Perjanjian Versailles. Ia juga menulis 
pidato untuk para politisi, dan, menurut Michael Curtis, seorang profesor 
ilmu politik, “menikmati ketenaran dan hubungan pribadi dengan 
presiden, sejak Wilson dan pengganti-penggantinya.” 

Redaktur The Washington Post Benjamin C. Bradlee mengingatkan 
para wartawan, bahwa akrab dengan pejabat pemerintah sama dengan 
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membuat ‘perjanjian dengan iblis’. Namun, Bradlee sendiri teman 
dekat John F. Kennedy, sejak sang presiden menjadi senator muda yang 
ambisius. 

Lucky menyadari betapa besarnya godaan dunia politik bagi seorang 
wartawan. Saat menjabat direktur niaga Harian Surabaya News, ia 
sempat terkejut dengan peran wartawannya di Jakarta yang banyak 
membantu pencitraan calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 
pemilu 2004. 

Begitu mendarat di Jakarta, Lucky langsung menelpon Usamah 
Hisyam, koordinator tim sukses SBY untuk bidang media. Ia bermaksud 
mengajukan penawaran iklan politik bagi Yudhoyono. “Belum apa-apa 
dia (Hisyam) sudah mengucapkan terima kasih, karena sudah dibantu 
wartawan Surabaya News di Jakarta,” kenangnya. 

Lucky lantas bicara dengan sang wartawan yang disebut Hisyam tadi. 
“Sebagai orang bisnis, kita minta agar hubungan dia dengan tim SBY 
juga bermanfaat untuk kantor. Saya katakan kepada wartawan itu, kamu 
boleh membantu asalkan bisa mendatangkan SBY ke Surabaya News. 
Saya berharap kehadiran SBY bisa mengangkat citra media kita.” 

SBY akhirnya hadir di kantor Surabaya News. 

“Kita tidak tahu apakah wartawan itu mengambil keuntungan 
atau tidak (dari hubungan dengan tim sukses SBY). Saya hanya ingin 
bagaimana media juga memperoleh manfaat dari hubungan wartawan 
dengan kandidat presiden.” 

Selama ini, yang lazim terjadi di dunia jurnalisme Indonesia, wartawan 
memiliki hubungan baik dengan politisi dan menuai keuntungan dari 
perkawanan itu. Namun media tempat sang wartawan bekerja tidak 
pernah memetik keuntungan pula. Hal ini pernah terjadi di Beritajatim.
com. 

Lucky terkaget-kaget, saat seorang anggota tim sukses calon kepala 
daerah mengucapkan terima kasih kepadanya. Usut punya usut, ternyata 
wartawan Beritajatim.com di daerah tersebut menjadi salah satu anggota 
tim pemenangan sang calon kepala daerah, tanpa mengatakan kepada 
redaksi Beritajatim.com.

Apa yang dilakukan wartawan tersebut mirip dengan yang dilakukan 
William Kristol, redaktur The Weekly Standard. Sepanjang musim 
pemilihan pendahuluan, Kristol menampilkan diri sebagai orang yang 
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tak terikat dengan satu pihak pun. Namun, ternyata ia menjadi penasihat 
tak resmi dan pendukung kandidat John McCain. 

 “Kita tidak ingin munafik,” tandas Lucky. Daripada menutup mata 
terhadap perkawanan wartawan dan politisi, ia memilih membentuk 
divisi resmi yang menangani pencitraan dan relasi media politisi. 
Idealnya, divisi ini terpisah dari ruang redaksi, sehingga wartawan 
tak perlu menjadi anggota tim sukses, dan perusahaan memperoleh 
keuntungan yang ujung-ujungnya juga dinikmati seluruh karyawan.

Sebagai percobaan pertama, Lucky menyadari, divisi konsultan politik 
tersebut memiliki sekian kelemahan. Kelemahan utama adalah konsep 
pagar api yang memisahkan editorial dengan bisnis. Dalam sebuah 
perusahaan dengan jumlah personil yang minim seperti Beritajatim.
com, pagar api menjadi rapuh, dan rawan diterabas, sehingga politik 
redaksional bisa tercampur kepentingan politisi yang menjadi klien 
bisnis.   

Bill Kovach dalam buku Sembilan Elemen Jurnalisme mengingatkan: 
“Seseorang mungkin membayangkan bahwa wartawan bisa melaporkan 
sekaligus menjadi peserta dalam peristiwa tersebut, tapi realitasnya 
menjadi peserta mengaburkan semua tugas lain yang harus dilakukannya. 
Melihat yang terjadi dari perspektif lain akan kian sulit. Memperoleh 
kepercayaan dari sumber dan lawan dari pihak yang berbeda menjadi 
kian sulit. Menjadi kian sulit pula, malah mungkin mustahil, untuk 
selanjutnya meyakinkan audiens Anda bahwa Anda mendahulukan 
kepentingan mereka di atas kepentingan tim tempat Anda bekerja di 
dalamnya.”

Pengajar politik Universitas Jember Dr. Himawan Bayu Patriadi 
mengatakan, iklan politik, terutama dari penguasa, memang membuat 
media massa rentan dalam hal bias pemberitaan. “Teorinya, semakin 
established sebuah media massa, secara ekonomi mandiri, maka secara 
politik akan mandiri. Semakin berkembang tingkat perekonomian, 
semakin berkembang pula tingkat kemandirian media,” katanya.  

Sebagai wartawan, Teddy Ardianto tidak menolak kehadiran divisi 
konsultan politik. Ia menyadari Beritajatim.com adalah media yang baru 
saja berkembang, dan membutuhkan banyak pendapatan agar tetap bisa 
bertahan. “Secara umum problem yang dihadapi media online dan media 
mainstream sama. Hidupnya tergantung dari kondisi politik. Pengusaha 
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juga menggantungkan diri kepada politik,” katanya. 

Namun, Teddy punya catatan terhadap divisi konsultan politik 
yang dibentuk perusahannya: transparansi. “Menurutku, kita perlu 
memberi penjelasan kepada publik dalam paragraf tertentu dalam berita 
kita, bahwa Charles meminta bantuan konsultasi branding media ke 
Beritajatim.com,” katanya. 

Transparansi adalah salah satu aspek penting dalam elemen 
jurnalisme Kovach. Dengan setransparan mungkin, pembaca akan bisa 
memahami maksud media massa, dan akan memunculkan penghargaan 
lebih dari publik.  

Sebenarnya, prospek divisi konsultan politik media bagi politisi cukup 
bagus. Setelah menggarap Charles, Lucky banyak mendapat tawaran. 
“Ada dua tiga orang caleg yang minta kita buat perencanaan. Kita tidak 
bisa menangani, karena keterbatasan SDM (sumber daya manusia) 
kita.” 

“Politik adalah momentum dan butuh energi lebih besar. Untuk 
meningkatkan elektabilitas (klien), butuh energi luar biasa. Bisnis utama 
kita bisa kocar-kacir kalau menangani klien.”

Lucky mengatakan, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja 
divisi konsultan politik media itu setelah pemilu legislatif selesai. Sejauh 
ini, ia menilai, divisi konsultan politik media tetap bisa dijalankan, 
namun harus terpisah sama sekali dari Beritajatim.com. “Mungkin nanti 
kalau menangani, harus benar-benar di perusahaan yang berbeda. Tidak 
bisa merangkap. Risikonya terlalu besar. Jadi perusahaan itu tidak di 
bawah Portal Jatim Media,” katanya. 

Lucky sempat berangan-angan, divisi ini juga menangani calon 
perseorangan untuk pemilihan kepala daerah. “Tapi teman-teman 
redaksi keberatan kalau menangani kompetisi perorangan,” katanya.

Kompetisi pilkada memang memiliki sensitivitas lebih dibandingkan 
pemilu. Terjebak di salah satu kubu, akan membuat media massa 
kesulitan mengakses kubu yang berseberangan. Kesulitan ini akan 
merugikan publik, karena berarti pembaca tidak mendapatkan informasi 
yang berimbang.

Begitulah. n
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DILeMa KOMPetISI 
juRnaLIStIK:   
antaRa beRIta Dan 
PaRIWaRa
Oleh Rita triana budiarti

Lomba karya tulis jurnalistik cenderung digelar untuk 
menjaring berita positif. Dengan anggaran rendah, 
penyelenggara menuai jatah pemberitaan luas.

Bibir kolam segi empat di halaman Marketing Gallery Kompleks 
Rasuna Episentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, itu sebenarnya 
tidak layak menjadi tempat nongkrong. Setiap angin berhembus 

agak kencang, air kolam yang penuh itu seperti selalu siap tumpah 
dari wadahnya. Hembusan angin akan menuntun permukaan air 
kolam menjilat tembok tepi kolam hingga tergenang. Namun, Selasa, 
24 Februari 2009 itu, tembok pinggir kolam tadi terpaksa jadi tempat 
duduk. Dengan pantat yang ditaruh tak sampai separuh karena takut 
basah, sejumlah jurnalis duduk-duduk di atas tembok berlapis batu itu.

Tiga buah meja dan kursi fiber putih yang tak sampai sepuluh di 
taman itu jelas tak muat untuk reporter dan fotografer yang siap meliput 
acara penganugerahan L’Oreal Paris Media Award 2009. Mereka 
berusaha mencari kesibukan sembari menunggu pintu aula tempat acara 
itu dibuka. Saat itu sudah lebih setengah jam lewat dari pukul 5 sore 
–waktu yang tertera di kartu undangan A Celebration Night of Reborn 
yang berbentuk segi enam itu. 

Pintu yang ditunggu baru dibuka mendekati pukul 6 sore. Para 
undangan yang seluruhnya jurnalis, akhirnya duduk di atas bangku-
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bangku persegi panjang putih empuk. Sekejap kemudian ruangan berubah 
remang-remang. Satu-satunya tempat yang terang adalah panggung, 
tempat artis Maudy Koesnaedi muncul sebagai pembawa acara. 

“Are you ready to reborn?” seru Maudy layaknya seorang juru 
kampanye. Dari belakang ada yang memberi komando untuk menjawab 
serentak, “Yes, we are!!”

Petang itu ia mengantarkan peluncuran Derma Genesis, rangkaian 
produk kosmetika baru dari L’Oreal Paris. Presentasi produk itu 
disampaikan penyanyi dan novelis, Dewi Lestari, yang tampil dalam dua 
layar lebar di atas pentas, serta televisi-televisi plasma yang dipasang 
di sisi ruang. Di sana, ia meyakinkan bahwa produk yang sedang ia 
perkenalkan itu merupakan teknologi baru pembaruan sel kulit. 

Lampu masih remang-remang ketika produk baru itu sudah meluncur. 
Acara belum usai. Saatnya pemenang L’Oreal Paris Media Award 2009 
diumumkan. Satu per satu petinggi perusahaan kosmetika asal Perancis 
itu lalu dipanggil ke podium. Dengan bahasa Inggris mereka membacakan 
katagori award dan pentingnya pemberitaan dari katagori tersebut.

Ada empat katagori penghargaan yang dibagikan pada para jurnalis. 
Untuk the best magazine diberikan kepada Shinta Rosvita dari Her 
World, dengan judul tulisan A New Beauty Culture untuk jenis produk 
True Match Minerals. Katagori the best newspaper dimenangkan oleh 
Berthold Sinaulan dari Suara Pembaruan untuk tulisan Bercukur 
Membuat Kulit Rapuh yang mengulas produk perawatan kulit Men 
Expert. 

Selanjutnya, Nina dari Wanita Indonesia mendapatkan penghargaan 
katagori the best tabloid dalam tulisan Menghindari Flek Wajah untuk 
produk perawatan kulit Revitalift Double Eye Lift. Sedangkan Enny 
Wibowo dari hanyawanita.com berhak atas penghargaan katagori the 
best online atas tulisan Merawat Kulit Laki-laki dengan Produk yang 
Tepat untuk produk perawatan kulit Men Expert.

Seluruh pemenang mendapatkan tropi, dan hadiah berupa produk 
L’Oreal Paris senilai Rp 2 juta. Di luar keempat katagori tersebut, L’oreal 
Paris Media Award masih diberikan kepada satu katagori lagi, yakni 
best of the best. Pemenang katagori utama tersebut jatuh pada Ronne 
Waworuntu dari majalah Eve. Ronne yang menulis Keajaiban Sebuah 
Maskara untuk jenis produk Maskara Volume Shocking, berhak atas 
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hadiah utama berupa ponsel pintar Blackberry Bold.

Para pemenang tersebut, menurut Corporate Communication & 
Public Relation Manager L’Oreal Indonesia, Melanie Kridaman, dipilih 
berdasarkan kliping media yang mereka lakukan sepanjang 2008. Piala 
berbentuk pena dari bulu merak itu diberikan kepada media yang banyak 
meliput produknya. Apalagi dalam setahun ada banyak produk yang 
dikeluarkan oleh L’Oreal Paris. 

Setidaknya, kata Senior Product Manager L’Oreal Paris Skin Care, 
Consumer Product Division, Andreas Gabriel Pradhana, ada dua produk 
baru yang diluncurkan L’Oreal Paris dalam satu bulan. Sebab, menurut 
dia, setiap bulan L’Oreal mematenkan formula baru hasil penelitian dari 
16 laboratorium yang tersebar di seluruh dunia. 

Di Indonesia, perusahaan asal Perancis itu memfokuskan bisnis pada 
lima segmen utama dalam industri kosmetik. Masing-masing adalah 
perawatan rambut, pewarnaan rambut, make-up, perawatan kulit, dan 
parfum. 

L’Oreal masuk ke Indonesia pada 1979 melalui salah satu merk 
kosmetik luxury, Lancome. Pada 1985, Grup L’Oreal bekerja sama dengan 
mitra lokal, Mustika Ratu, mendirikan perusahan patungan, PT Yasulor 
Indonesia. L’Oreal memegang 85% saham. Dalam perkembangannya, 
pada 1993, L’Oreal  mengambil alih seluruh saham dan menguasai 
operasional pabrik tersebut. 

L’Oreal Paris hanya merupakan satu dari sejumlah merk L’Oreal yang 
dipasarkan di Indonesia. Beberapa merk lainnya adalah Proffesionnel, 
Karastate, Matrix, Paris, Maybelline, Garnier, Lancome, Biotherm, Shu 
Uemura, serta parfum Ralph Lauren, Giorgio Armani, Caccharel, dan 
Guy Laroche.

Secara berkala, L’Oreal mengundang wartawan untuk menyaksikan 
peluncuran produk terbarunya. Namun, terkadang mereka hanya 
mengirimkan press kit yang berisi siaran pers, CD soft copy siaran pers, 
brosur produk, serta produk. Apabila produk tersebut dinilai memiliki 
pasar yang besar, menurut Andreas, ia memutuskan untuk mengadakan 
kompetisi jurnalistik. ”Keputusan dilombakan atau tidak tergantung 
opportunity. Faktor harga berpengaruh, tapi bukan alasan utama,” ujar 
Andreas.

Kriteria penulisan terbaik disertakan dalam press kit yang dikirimkan 
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bersama contoh produk ke media, atau dibagikan seusai launching 
produk. Sebagai contoh, lampiran dalam press kit yang dikirim ke media 
ketika L’Oreal melansir produk White Perfect, 10 Juni 2008. 

Lampiran tersebut mencantumkan lima kriteria kompetisi. Pertama, 
tanggal terbit pemberitaan yang berisi liputan mengenai produk 
tersebut. Kedua, banyaknya liputan (space halaman). Ketiga, konten dan 
penulisan produk (brand message yang terdapat pada lembar fakta). 
Keempat, branding (logo L’Oreal Paris, logo produk, foto produk). 
Terakhir, additional branding (foto ikon, visual teknologi). 

Di dalam lampiran press kit tersebut juga dibubuhkan informasi 
penghargaan bagi media dengan penulisan terbaik. Hadiah pertama 
adalah laptop Sony Vaio 11 inci, sedangkan pemenang kedua berupa 
HP Nokia 6300i. Di sana juga ditulis, media dengan penulisan terbaik 
ditentukan oleh Senior Product Manager L’Oreal Paris, Andreas 
Pradhana. 

Hasil liputan yang dikirim dan dilombakan selama setahun itulah 
yang kemudian dikliping. “Lalu kami lakukan kategorisasi,” katanya. Tim 
L’Oreal Paris menggodok sejumlah nominasi yang direkomendasikan 
oleh koordinator media, Muara Bagja. Namun, menurut Melanie, 
pemenang L’Oreal Media Award itu tak selalu pemenang pada saat 
produk itu dikompetisikan. “Karena kami lebih melihat kontennya,” ia 
menambahkan.

Sebagai gambaran, tengoklah artikel pemenang katagori online, 
Merawat Kulit Laki-laki dengan Produk yang Tepat di halaman www.
hanyawanita.com yang ditulis Enny Wibowo. Pada halaman pertama, 
tulisan disajikan bersama sebuah foto produk yang terpampang bersama 
laki-laki kelimis aktor Hollywood, Mattew Fox, sang model produk. 
Tulisan itu mencoba memberi pendekatan persuasif pada konsumen 
pria —melalui pembaca wanita— untuk tidak malu-malu menggunakan 
kosmetik tanpa disebut kewanita-wanitaan.

Untuk sampai pada cara merawat kulit laki-laki, dalam tulisan itu 
Enny mengambil contoh pengalaman General Manager L’Oreal Paris, 
Benoit Julia. Diceritakan, sekitar 20 tahun lalu, ketika ia masih duduk 
di bangku sekolah, kulitnya pernah sangat bemasalah. Namun, ketika ia 
pergi ke department store terkemuka ia urung minta pertolongan karena 
didekati seorang beauty advisor yang cantik.
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Sampailah kemudian pada berita penelitian terbaru yang dilakukan 
L’Oreal Research untuk memahami karakteristik kulit laki-laki. Penelitian 
ini melahirkan produk Men Expert yang diciptakan untuk mengatasi 
masalah kulit laki-laki. Tulisan itu juga secara mendalam memaparkan 
telaah seputar kulit laki-laki oleh dr. Abraham Arimuko SpKK, Vice 
Director to Medicare Services RSPAD Gatot Subroto.   

Tunggu. Tulisan itu belum selesai. Klik angka 2 untuk membaca 
lanjutannya. Halaman berikutnya didahului foto Mattew Fox sedang 
memegangi dagunya yang licin. Selanjutnya berisi rekomendasi 
hanyawanita.com untuk menggunakan Men Expert merujuk pada 
keterangan dr. Abraham Arimuko bahwa 15 juta laki-laki Indonesia 
membutuhkan produk perawatan kulit. 

Sebagai sebuah rekomendasi, tulisan itu kemudian merinci tiga 
rangkaian produk Men Expert. Ada Hydra Energenic yang terdiri dari 
tiga produk, Pure & Matte sebanyak dua produk, serta dua produk Vita 
Lift. Masing-masing dijelaskan kegunaannya lengkap dengan foto dan 
harga jualnya.   

Tahun ini merupakan kali kedua L’Oreal Paris memberi penghargaan 
kepada awak pers. Penghargaan itu, kata Melanie, dibuat karena mereka 
menganggap media sangat berperan membantu membesarkan produk 
L’Oreal. “Kita ini kan consumer product,” ujarnya

Selain itu, Andreas Gabriel Pradhana, menambahkan jika produknya 
termasuk kelas premium dan cukup rumit untuk dijelaskan. Karena itu, 
media cetak dianggap sebagai penghantar yang tepat untuk memberi 
penjelasan rinci mengenai produknya. “Jadi, kita memutuskan untuk 
appreciate media,” tukas Melanie. 

Bahkan, lanjut Andreas, dalam belanja iklan pun, secara kuantitas 
ia lebih banyak memberi ruang kepada media cetak. Berbeda dengan 
produk merk lain yang belanja iklannya banyak dihabiskan di televisi 
yang tayangannya hanya selintas. Dari besaran rupiah, belanja iklan 
terbesar memang masuk ke televisi. “Tapi itu pun karena tarif iklan 
televisi yang mahal,” katanya. 

Sayangnya, Andreas menolak menyebut angka belanja iklan produk-
produknya. Ia juga enggan menjawab anggaran yang disediakan untuk 
kompetisi-kompetisi penulisan jurnalistik yang ia adakan. “Pokoknya 
kecil sekali, “ ujarnya. Sepuluh persen dibanding anggaran iklan? “Yaaa, 
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pokoknya kecil sekali,” katanya sambil menggeleng kecil. 

Namun, Andreas menggarisbawahi bahwa iklan dan artikel di media 
sebagai dua hal yang berbeda. Dari segi anggaran belanjanya juga 
berasal dari dua pos yang berbeda. “Lomba itu lebih ke PR, pasang iklan 
lebih ke marketing,” ujarnya. Pemberitaan media itu, menurut Andreas, 
memang memberi pengaruh pada konsumen dan angka penjualan. “Tapi 
pengaruhnya tidak langsung,” katanya. 

Kompetisi yang ia adakan, menurut Andreas, juga tak lepas dari 
kewajibannya untuk mengedukasi konsumen. Misalnya saja untuk 
produk Men Expert, yang menurut dia, paling lengkap dibanding merk 
lain. Ia lalu menyodorkan data survey Nielsen yang menyebut, mulanya 
98% pasar produk pria dikuasai oleh produk pembersih kulit. Namun, 
dengan keluarnya produk L’Oreal Moisturizer, pasar tersebut bergeser 
menjadi 93%.

Pada saat itu, L’Oreal memang cukup royal memperkenalkan produk 
kosmetika untuk pria itu. Bahkan, menurut Muara Bagja, L’Oreal 
memanjakan media dengan menyediakan 12 hadiah untuk 12 pemenang 
dari 4 katagori media. “Masing-masing ada juara satu sampai tiga,” 
katanya. Padahal, lazimnya hadiah yang disediakan hanya untuk tulisan 
terbaik satu hingga tiga tanpa pengkatagorian media. 

Wartawan Surat Kabar Jurnal Nasional, Wuri Kartiasih, juga pernah 
menjadi pemenang untuk produk Men Expert. Ia pun memenangkan 
dua lomba lainnya yang diadakan L’Oreal. “Gue dua kali dapat hadiah 
kamera digital Sony, satu kali dapat IPod Classic,” perempuan kelahiran 
1977 itu tersenyum. “Lumayan, ada yang bisa gue jual-jualin,” ujarnya 
sambil mengerling.

Ketiga tulisan berita yang ia menangkan itu bercerita tentang produk 
baru yang diluncurkan L’Oreal pada 2007 dan 2008. Seingat Wuri, selain 
produk Men Expert ia menang ketika menulis salah satu produk serum. 

Di surat kabar tempat ia bekerja, Wuri tidak menemui kesulitan 
mendapatkan ruang untuk menulis berita yang akan ia sertakan dalam 
lomba. Sejak bergabung dengan surat kabar itu tiga tahun lalu, ia 
memang ditugasi meliput sekaligus menulis berita fashion, kecantikan, 
dan kuliner. 

“Waktu pertama masuk Jurnas, tulisan gue berantakan banget,” 
Wuri mengingat pengalamannya tiga tahun lalu. Maklum, ia sama sekali 
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tidak memiliki latar belakang jurnalistik. Sarjana Jurusan Kriya Tekstil 
Fakultas Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta (IKJ) itu bergabung dengan 
media cetak tahun 2004. Ketika itu ia bertaruh dengan meninggalkan 
pekerjaannya sebagai desainer di sebuah perusahaan garmen.

Tabloid Nova menerima Wuri sebagai seorang stylist yang bekerja 
memadupadankan pakaian plus aksesoris untuk pemotretan di tabloid 
mingguan itu. Dalam perjalanannya sebagai stylist, ia kemudian 
mendapat tantangan: kenapa tidak menulis? Wuri lalu ingat, ketika 
kelas 6 SD, ia pernah mendapat piagam dari Menteri Emil Salim sebagai 
juara kedua lomba karya tulis yang digelar Suara Irama Indo FM. Sejak 
itu, Wuri mulai menulis berita-berita kecil. Sayangnya, ia hanya setahun 
bekerja di Nova karena kontraknya keburu habis.   

Tahun 2006 Wuri diterima sebagai reporter di Surat Kabar Jurnal 
Nasional. Ia bertanggung jawab kepada redaktur budaya, Dewi Ria 
Utari. Pada saat itu Dewi sedang berada di Amerika Serikat sehingga 
komunikasi antar reporter-redaktur lebih banyak dilakukan lewat email. 
“Gue diberitahu kalau tulisan gue berantakan,” kata Wuri. Ia juga diminta 
untuk mempelajari hasil tulisan yang telah disunting redakturnya.

Dengan cara itu, Wuri belajar menulis hingga redakturnya tidak 
terlalu banyak lagi melakukan penyuntingan. Hingga kini, Wuri dituntut 
menulis dua halaman koran setiap pekan untuk Jurnal Nasional edisi 
Minggu. “Jadi, mau ada lomba atau nggak, gue tetap menulis berita 
peluncuran produk,” ujarnya. Bahkan, sekalipun ia hanya dikirimi 
beberapa lembar press release dan compact disk (CD) yang berisi foto 
produk pun ia tetap menulis beritanya. 

Perkara selanjutnya tinggal bagaimana ia mengemas berita info 
produk itu sehingga tidak berbau iklan. “Gue selalu nulis lokasi, tanggal, 
dan nara sumbernya,” ujar Wuri. “5W 1H ya?” ia minta konfirmasi. 
Dalam tulisannya ia pun sedapat mungkin tidak bolak-balik menyebut 
nama dagang produk. 

Toh, Wuri juga memberi perkecualian. Yakni, apabila perusahaan 
yang meluncurkan produk itu menjalin kerja sama dengan bagian 
iklan di media tempat ia bekerja. “Itu pun gue nggak jualan banget,” 
katanya seraya menambahkan, “Takutnya entar gue disangka disogok.” 
Kekhawatiran adanya syak wasangka dari pembaca itulah yang dijadikan 
rambu-rambu oleh Wuri pada saat menulis berita. 
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Redaktur Budaya dan Gaya Hidup Jurnal Nasional, Dewi Ria Utari, 
menegaskan rambu-rambu itu. “Anglenya bukan produk,” ujarnya, 
melainkan isu dalam seminar yang menjadi acara penunjang dalam 
peluncuran produk tersebut. Selain itu, menurut Ria, perlu juga 
disebutkan produk pembanding. 

Berita kecantikan di Jurnal Nasional mendapat porsi sekitar sepertiga 
halaman koran tiap pekan. Untuk itu, Wuri menulis teks kurang lebih 
4.000 karakter. Untuk mengisi jatah ruang tersebut, ia juga menyiapkan 
dua buah foto. “Foto produknya satu, yang kecil,” katanya. Satu lagi 
foto suasana, atau model yang menjadi duta produk atau nara sumber 
dalam peluncuran produk itu. Wuri tertawa kecil ketika penjelasannya 
terinterupsi pesan pendek yang berbunyi dari ponselnya. “Hehe, barusan 
redaktur gue sms, besok tolong siapkan foto L’Oreal Royal Jelly,” 
ujarnya.   

Dengan resep yang sama, tulisan Wuri juga menjadi pemenang 
kedua ketika toko donat lokal, J.Co meluncurkan produk donat kurma, 
November 2008. Sebelumnya, Januari 2008, ia dinobatkan sebagai 
penulis terbaik liputan peragaan busana pengantin Tina Andrean. 
“Waktu Tina bikin lomba itu gue udah lupa, karena baru diumumkan 
setahun setelah show,” ujar Wuri. 

Baik J.Co maupun Tina Andrean berada di bawah bendera perusahaan 
yang sama, milik juragan salon, Johnny Andrean. Kebetulan Johnny 
pernah menggunakan jasa Muara Bagja sebagai koordinator media.

Di luar itu, foto jepretan Wuri pernah mendapat predikat juara kedua 
Gading News Award yang diadakan Mal Kelapa Gading. Gara-garanya, 
foto yang ia ambil dengan kamera saku digital itu dimuat satu halaman 
koran penuh. “Teksnya kecil banget, tapi bukan gue yang nentuin 
pemasangan satu halaman itu,” ujarnya. Untuk itu ia mendapat uang 
tunai Rp1,5 juta dan voucher belanja di Mal Kelapa Gading. 

Dua tulisan Wuri tentang rangkaian kegiatan peragaan busana 
bertajuk Fashionation yang digelar di pusat belanja Senayan City tahun 
2007, juga pernah mendulang hadiah. Meski gagal merebut hadiah 
utama liburan berdua ke Sydney Australia, kedua tulisan itu masuk babak 
final dan berhak mendapat satu buah pemutar DVD dan satu set ponsel. 
“Sampai sekarang barangnya masih dipakai,” ujarnya, tersenyum.

Bagi Wuri, meski tidak ada lomba, menulis yang bagus itu penting. 
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“Karena kita harus berkembang,” ujarnya. Ia pun mengaku pilih-pilih 
sebelum ikut lomba. “Pokoknya kriterianya tidak terlalu ngotot,” katanya. 
Maksudnya, ia baru akan ikut lomba sepanjang kriteria lomba tersebut 
memenuhi kriteria yang dibutuhkan media. “Kalau terlalu banyak 
maunya, nggak deh,” katanya.

Wuri lantas memberi contoh lomba yang diadakan oleh perusahaan 
busana muslim, Shafira. Untuk pertama kalinya, perusahaan yang 
boleh dibilang menjadi kiblat mode busana muslim nasional itu 
menyelenggarakan sayembara penulisan jurnalistik. Lomba itu diadakan 
setelah Shafira mengelar ajang tahunan Lebaran Bersama Shafira (LBS), 
5 Agustus 2008. 

LBS merupakan tradisi yang dibangun PT Laras Shafira Persada sejak 
tujuh tahun lalu, dengan menggelar peragaan busana muslim setiap 
dua bulan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pada saat itu, perusahaan 
yang pada 1989 merupakan sanggar busana muslimah di Bandung, itu 
memamerkan koleksi terbaru yang siap dipasarkan menjelang bulan 
Ramadan.

“Undangannya bukan untuk orang kebanyakan, 80% untuk media,” 
ujar Marketing & Operational Director of Shafira Group of Companies, 
Elidawati. Alasannya, menurut Elida, pada saat itu terdapat kebutuhan 
media untuk menampilkan tema busana muslim seiring dengan 
kebutuhan liputan reliji pada bulan Ramadan dan Idul Fitri. Walhasil, 
setiap tahun pemberitaan LBS betul-betul menghiasi halaman media. 
“Ini lho yang kami buat, solusi buat konsumen,” tutur Elida. 

Berbeda dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, kali 
itu Shafira mendahului peragaan busana dengan talk show bertema 
Menjadikan Indonesia Sebagai Kiblat Busana Muslim Dunia. Di dalam 
undangan yang dikirim lewat faksimili itu ditulis juga lima butir latar 
belakang talkshow yang kalimat-kalimatnya ditulis dengan bahasa gado-
gado Indonesia dan Inggris.

Di sana disebutkan bahwa  Indonesia merupakan negara dengan 
jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Lalu, sebanyak 25% 
penduduk muslim tersebar di seluruh dunia, dan merupakan pasar 
potensial fashion muslim. Selanjutnya, disebutkan pula bahwa desainer 
busana musliam Indonesia telah diakui oleh Segitiga Fashion Muslim 
Jakarta-Kuala Lumpur-Dubai. Sedangkan Indonesia memiliki kekayaan 
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kreatif dan intelektual yang belum digali secara optimal. Terakhir, 
terdapat trend dan fenomena masyarakat muslim untuk berbusana lebih 
santun dan sesuai syariah.

Kedua kegiatan tersebut berlangsung di The Dharmawangsa, 
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sayangnya, sekalipun acaranya 
cukup menarik, karena keterbatasan audio, diskusi dalam talkshow itu 
seringkali kalah berisik dengan suara pengunjung yang hilir mudik tidak 
kebagian kursi. 

Sebelum dan sesudah peragaan busana berlangsung, di atas 
panggung, pembawa acara Ayu Diah Pasha mengumumkan bahwa 
Shafira menyelenggarakan lomba penulisan berita LBS. “Berhadiah 
umrah,” ujarnya dengan wajah berseri-seri. Pengumuman itu setidaknya 
disampaikan dua kali. Sekalipun sudah diumumkan di atas panggung, 
namun pada saat itu pengumuman tertulis mengenai lomba tersebut 
belum disebarkan. 

Lewat divisi Marketing Communication, Shafira baru mengirim 
pemberitahuan sayembara penulisan dan foto liputan LBS 2008 lewat 
email. Tanggal yang tertera pada lampiran surat perihal Sayembara 
Penulisan dan Foto Liputan LBS 2008 itu adalah 19 Agustus, atau dua 
pekan setelah LBS berlangsung. Di sana ditulis sayembara tersebut 
berhadiah perjalanan umrah bagi dua pemenang.

Ada tujuh ketentuan sayembara yang tertulis di sana. Pertama, 
wartawan media cetak harus menulis sebanyak minimum satu halaman 
dengan minimum dua kali pemuatan di rubrik mode media tersebut. 
Demikian pula fotografer harus memuat sebanyak minimum dua kali 
pemuatan. Bukti liputan dikirim ke alamat Shafira di Bandung dengan 
disertai identitas lengkap, foto kopi KTP, dan satu lembar foto ukuran 
4 x 6. Peserta juga wajib mengirimkan file foto dan artikel asli. Hak 
penggunaan material foto liputan maupun berita foto pemenang menjadi 
hak panitia. Sedangkan pengumuman pemenang ditentukan tanggal 31 
Oktober 2008.

Dari pengumuman itu, Wuri melihat banyak kriteria yang tidak bisa 
dituruti. Misalnya, kewajiban untuk dua kali pemuatan. Terlebih lagi 
pengumuman kriteria lomba itu baru disebarkan dua pekan setelah 
acara berlangsung. Sedangkan ia telah menurunkan tulisan sebelum 
menerima persyaratan lomba. “Apalagi harus pakai fotokopi KTP segala. 
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Males,” katanya.

Toh, ada belasan peserta yang dianggap sudah melengkapi persyaratan 
yang diberikan Shafira. Gatra sendiri, yang menulis sesuai standar 
penulisan rubrik mode Gatra, sebanyak dua halaman majalah dalam 
satu kali penerbitan, dianggap panitia telah memenuhi syarat lomba. 

Pada 3 November 2008, Marketing Communication Shafira mengirim 
email berupa undangan kepada para nominasi untuk menghadiri acara 
pengumuman nominasi pemenang. Undangan itu diterima oleh enam 
nominasi, masing-masing tiga untuk nominasi foto dan tiga untuk 
nominasi artikel, termasuk Gatra. 

Esok harinya, sesuai undangan, sejak pukul 13.30, satu per satu para 
nominator itu tiba di Showroom Shafira, Jl. Kalimalang, Pondok Bambu, 
Jakarta Timur. Ketika itu penyelenggara masih menata kursi di ruang 
pajang rumah mode yang menempati sebuah ruko itu. Pada saat yang 
sama juga Shafira juga mengumumkan pemenang undian umrah bagi 
pelanggannya.  

Kursi-kursi itu hanya diisi dua fotografer dari Majalah Paras, fotografer 
dari Majalah Az-Zikra, jurnalis Gatra, jurnalis Investor Daily, serta 
seorang pengunjung lain. Di sana, mereka menunggu sambil membolak-
balik majalah fashion muslim yang ada. Satu jam kemudian, panitia 
mulai memanggil nominator. Namun, jangan bayangkan ada panggung, 
mikrofon, dan tepuk tangan. Sebab, nominator fotografer dari Majalah 
Paras, Dewi Nurcahyani,  itu tidak diminta maju ke atas panggung untuk 
menerima kejutan selanjutnya, melainkan dipanggil sendiri ke lantai dua 
ruko itu. 

Pemanggilan itu cukup menciptakan ketegangan. Di lantai bawah para 
nominator lain menduga-duga apa yang terjadi di lantai atas. Fotografer 
Paras itu turun kembali dengan ekspresi yang mengundang pertanyaan. 
Ia hanya menggeleng ketika ditanya apa yang terjadi di lantai atas ketika 
itu.

Giliran selanjutnya adalah fotografer Az Zikra. Hingga waktu 
menunjukkan hampir pukul tiga, nominator fotografer ketiga dari 
Republika tak kunjung muncul. Sedangkan nominator tulis, wartawan 
Seputar Indonesia sudah tiba di ruangan.

Danang, fotografer dari Majalah Az-Zikra, turun ke lantai satu dengan 
mata berkaca-kaca. “Saya nggak nyangka,” katanya, sambil menahan 
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luapan haru yang tersekat di tenggorokannya. Melihat ekspresinya, dapat 
diduga dia adalah sang pemenang untuk katagori foto. Ia diberi selamat. 
Namun tetap tak ada tepuk tangan. 

Belakangan, empat bulan kemudian, ketika diminta menceritakan 
kembali pengalamanannya di lantai atas,  fotografer Paras, Dewi, tetap 
menolak bercerita. Katanya, ia tidak ingin mengingat-ingat lagi peristiwa 
pemanggilan itu. “Sampai sekarang rasanya masih hangat dalam ingatan,” 
ujar lulusan Visi Art and Graphic Design School Yogyakarta, 1997 itu. 

Ketika itu ia duduk di sebuah kursi di depan sebuah meja. Di 
hadapannya duduk dua orang. “Kayak disidang,” ujarnya. Dua orang 
lainnya berdiri tak jauh darinya, salah satunya memegang kamera saku. 

Baru kali ini Dewi mengalami pengumuman lomba dengan cara 
serupa itu. Sebab, menurut fotografer kelahiran 13 Maret 1976, biasanya 
sebuah lomba diumumkan secara terbuka di depan umum, lewat media 
cetak, atau internet. “Apalagi saya lebih sering menjadi panitia lomba 
foto,” ujar Bendahara Pewarta Foto Indonesia yang memasuki jabatan 
periode kedua itu.

Sebagai jurnalis foto yang biasa menjadi panitia lomba, Dewi sangat 
tahu prosedur lomba foto. “Di mana-mana ada kepentingan bisnisnya,” 
kata alumnus Institut Pengembangan Kewirausahaan dan Keguruan 
Indonesia, Surakarta, 1996, itu. “Tapi tidak bermain curang seperti ini,” 
katanya lagi. Bagi dia, hasil lomba itu mengingkari syarat dan ketentuan 
yang dibuat oleh panitia. “Saya masih menyimpannya,” ia menambahkan, 
Sekalipun begitu, Dewi memilih menyimpan pengalamannya sendiri dan 
tak mau mempermasalahkannya.  

Kembali ke showroom Shafira Kalimalang, tiga jurnalis tulis kini 
menanti apa yang akan terjadi. Setelah menunggu sekitar sepuluh menit, 
ketiganya dipanggil bersamaan ke lantai dua. Di tempat yang berada 
tepat di hadapan tangga, tersedia sebuah meja. Tiga kursi di belakangnya 
telah terisi manajemen Shafira, Marketing & Operational Director of 
Shafira Group of Companies, Elidawati, serta juri dari praktisi media, 
Ratu Ratna. Tiga kursi di depannya segera diisi tiga nominator yang 
sedang gundah.

“Selamat, Anda semua adalah grand finalist,” ujar Elida, tersenyum. 
“Saya percaya, semua tulisan yang masuk final bagus-bagus,” katanya 
lagi. Dari angle fashion, menurut dia, ketiga tulisan itu baik. Sayangnya, 
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kata dia, semua tulisan yang masuk belum memenuhi angle yang 
diinginkan oleh manajemen Shafira. “Heran, kok tidak ada media yang 
mengulas isi talk show ya? Padahal itu bagian yang terpenting,” ujar 
sarjana Sejarah lulusan Universitas Padjajaran, Bandung itu. Ia lantas 
kembali mengemukakan data yang menjadi latar belakang talk show 
sebagaimana tertera dalam undangan. 

Dalam tulisan yang berjudul Hijrah Mode Dunia Industri, Gatra 
melebur materi talkshow itu dalam tulisan mode sepanjang dua halaman. 
Sebagian besar tulisan tersebut merupakan ulasan terhadap koleksi LBS. 
Baru pada tiga alinea terakhir disebutkan bahwa seluruh koleksi yang 
ditampilkan tersebut merupakan bekal Shafira mengembangkan sayap 
ke pasar internasional. 

Di sana ditulis pula upaya Shafira mendirikan pabrik produksi, 
serta gerai pertama di Kuala Lumpur. Sebagai penutup ditulis, langkah 
membuka basis produksi di negara tetangga tersebut merupakan bagian 
dari hijrah Shafira dari fashion house menjadi fashion industri. 

Sedangkan Maradiana Makmun dari Investor Daily menurunkan 
berita talk show tersebut secara terpisah dari resensi fashion dalam boks 
kecil. Demikian pula yang dilakukan Listya dari Seputar Indonesia. 

Dengan alasan belum ada tulisan yang sesuai dengan angle tadi, 
Shafira belum bisa menentukan peraih hadiah umrah untuk penulis 
terbaik. “Bisa nggak kalau ditulis lagi dengan angle tadi?” tanya Elida. 
“Yaa, nggak usah terlalu menyorot Shafira,” perempuan kelahiran 6 Juni 
1964 itu menambahkan. 

Sejenak ruangan menjadi hening. Elida tampak memberi kesempatan 
berpikir pada tiga jurnalis di hadapannya. Keheningan itu diakhiri 
dengan anggukan kecil para finalis. “Kalau diberi waktu dua minggu dari 
sekarang cukup nggak?” tanya Elida lagi yang terdengar seperti sebuah 
pertanyaan retorik. 

Pada tanggal 11 November 2008, Shafira mengirim email lagi perihal 
Sayembara Penulisan Liputan LBS 2008. Selain ucapan selamat, di sana 
juga dicantumkan ketentuan lomba untuk tahap grand final.

Pertama, nominator harus menulis liputan dengan mengusung tema 
Menjadikan Indonesia Sebagai Kiblat Trend Mode Busana Muslim 
Dunia sesuai dengan tema yang dibahas dalam talkshow LBS 2008. 
Kedua, selama periode penulisan liputan para nominator dipersilakan 
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melakukan wawancara dengan narasumber terkait. Tiga, mengirimkan 
bukti liputan yang telah dimuat. Empat, pengiriman bukti liputan 
disertai naskah asli. Lima, panitia menerima bukti liputan paling lambat 
15 Desember 2008.

Dalam informasi pengumuman pemenang disebutkan bahwa 
pemenang akan langsung dihubungi Shafira. Penyerahan hadiah umrah 
akan diadakan secara simbolis bertetapatn dengan perayaan 20 tahun 
Shafira, Januari 2009. Terakhir ditulis, keputusan panitia bersifat mutlak 
dan tidak dapat diganggu gugat. 

Hingga batas waktu pengiriman bukti tulisan yang ditentukan, hanya 
Investor Daily dan Seputar Indonesia yang memenuhi ketentuan panitia. 
Sedangkan Gatra tidak menulis lagi berita yang diminta. 

Rabu, 25 Februari lalu, Mardiana “Nana” Makmun, wartawan Investor 
Daily, mendapat undangan Shafira untuk mendengar pengumuman 
pemenang. “Siapa saja yang diundang?” tanya Nana kepada panitia. 
Sebelum mendengar pengumuman resmi, ia segera mahfum bahwa 
dialah yang menjadi pemenang ketika dengan lugu panitia menjawab 
bahwa hanya Nana wartawan yang diundang siang itu.

Tulisan Nana, Menjadikan Indonesia Kiblat Busana Muslim Dunia, 
dimuat di harian Investor Daily, 17 Desember 2008. Ia memulai tulisan 
dengan hajatan Fashion Exploration yang diikuti 13 perancang busana 
muslim yang digelar Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia 
(APPMI), 3-4 Desember 2008. Karya terbaru para desainer itu siap 
dijual ke pasar busana muslim yang subur.

Nana membandingkan, sebuah toko busana muslim di Tanah Abang 
saja bisa menghasilkan omzet Rp 500 juta sampai Rp 600 juta sebulan, 
atau berkurang separuhnya ketika sedang sepi. Saking gemuknya pasar 
busana muslim, perancang busana nonmuslim pun ikut mencicipi pasar 
tersebut dengan mendesain busana muslim. Sekalipun demikian, setiap 
perancang tidak saling berebut pasar, karena masing-masing sudah 
memiliki pasar sendiri-sendiri.

Pada bagian kedua tulisannya, di bawah sub judul Garap Pasar 
Dunia, Nana kemudian memberi alternatif bahwa sesungguhnya para 
desainer busana muslim itu masih bisa melirik pasar luar negeri. Ia lalu 
mengutip CEO & President Shafira Group, Gilarsi Wahyu Setiono, yang 
menyebutkan bahwa bukan tidak mungkin Indonesia menjadi kiblat 

Liputan Independent.indd   86 18/06/2009   10:42:16



87

D
IL

EM
A

 K
O

M
PE

TI
SI

 J
u

R
N

A
LI

ST
IK

: 
A

N
TA

R
A

 B
ER

IT
A

 D
A

N
 P

A
R

IW
A

R
A

busana muslim dunia. Sebab, Indonesia memiliki modal dasar untuk 
membangun industri busana muslim dan menjadi kiblat busana muslim 
dunia. 

Di sana juga terpapar data yang disodorkan oleh Gilarsi. Masih 
mengutip Gilarsi, tulisan itu juga menunjukkan keunggulan Indonesia 
dibanding negara pesaing seperti Tiongkok dan India. Lalu disebutkan 
bahwa dengan modal tersebut, Shafira sedang menuju ke arah pemain 
fashion dunia. Shafira memilih membuka outlet di Kuala Lumpur 
karena dianggap sebagai jendela untuk memasarkan produknya secara 
internasional. Sebab, Malaysia menjadi representatif negara-negara 
Islam dunia. Tulisan itu kemudian ditutup dengan rencana ekspansi 
Shafira ke Algeria, Eropa, Michigan, dan New York. 

Nana tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya sebagai peraih tiket 
umrah. “Berangkatnya nanti Mei,” ujarnya. Bagi Nana, kemenangannya 
bukan tanpa usaha. “Diniatin banget,” katanya, seraya menambahkan, 
“Bukan berarti kalau nggak ada kompetisi gue nulisnya asal-asalan ya?” 

Nana mengawali karier jurnalistiknya ketika magang selama empat 
bulan di Majalah Mode tahun 1997. Tahun berikutnya ia bergabung 
dengan tabloid yang kemudian menjadi Majalah Kapital. “Terakhir 
di rubrik IT, liputan hukum juga pernah,” katanya. Pada tahun 2003  
Kapital tutup. Bersamaan dengan itu, Nana hamil. Ia lalu berhenti 
menjadi wartawan selama hampir dua tahun, hingga pada akhir 2005, ia 
diterima sebagai reporter di Investor Daily. 

Sejak akhir 2007, Nana menempati posisi asisten redaktur di media 
tempat ia bekerja. “Gue bantu ngedit dan kasih usulan liputan,” ujarnya. 
Sesekali ia juga mewakili rapat redaksi apabila redaktur berhalangan 
hadir. “Tapi tidak boleh lebih dari tiga kali dalam seminggu,” ujarnya. Di 
luar itu, ia masih mengerjakan liputan di lapangan.

Sarjana lulusan Universitas Lampung tahun 1996 itu mengaku, dalam 
setiap liputan ia selalu berusaha menulis secara mendalam. Bahkan, 
setelah bubar liputan, seringkali ia tertinggal sendiri dengan nara 
sumbernya untuk menggali informasi lebih dalam. Karena itu, ketika ia 
mengirim berita untuk diikutkan Sayembara Liputan LBS, ia sudah yakin 
bakal menang. “Tapi, ketika nggak menang nggak kecewa,” katanya.

Untuk memenangkan sebuah lomba, Nana menerapkan rumus yang 
ia buat sendiri. “Kita ambil posisi dia,” ujar perempuan kelahiran 30 
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Maret 1974 itu. Pada saat penyelenggara lomba mengadakan konferensi 
pers, ia mencatat pesan yang ingin ditonjolkan perusahaan tersebut. 
Baru kemudian ia menyesuaikan dengan rubrik di medianya yang harus 
memasukkan unsur ekonomi dan bisnis. 

Supaya tidak berbau iklan, perempuan yang bergabung dengan 
Investor Daily sejak 2006 itu mendiskusikan dulu berita yang akan ia 
tulis dengan redakturnya. Salah satu rambu-rambunya adalah tidak 
menyebut nama produk pada judul dan lead tulisan. 

Redaktur Pelaksana Investor Daily, Gunarto, membenarkan bahwa 
sebagai harian berita ekonomi, medianya sangat rentan dengan berita 
berbau iklan atau pariwara. Sekalipun demikian, menurut dia, hal 
itu masih bisa disiasati dengan beragam rambu yang diterapkan oleh 
redaksi. 

Rambu itu, antara lain, produk yang ditulis tidak boleh tunggal. 
“Lebih ke tema, semua diberi porsi yang seimbang,” katanya. Sebab, 
dalam satu produk bisa jadi ada berbagai merk yang dalam tulisan harus 
ditarik secara makro. Keberadaan produk, kata dia, lebih merupakan titik 
masuk tulisan. Karena itu, “Harus ditampilkan pesaing masing-masing,” 
ia menambahkan. 

Setiap harinya, kata Gunarto, sidang redaksi mengadakan rapat 
budgeting pukul 14.30 untuk menentukan berita yang akan turun 
keesokan harinya. Pada saat itu pula dilakukan evaluasi terhadap tulisan 
yang terbit hari itu. “Apabila ada berita yang berbau iklan langsung 
ditegur saat itu juga,” katanya. Dengan demikian, mekanisme kontrolnya 
tetap terjaga. 

Gunarto tidak menutup mata terhadap berita yang dibuat bekerja 
sama dengan pemasar iklan. Misalnya, pada saat ulang tahun sebuah 
bank swasta, medianya menurunkan profil CEO perusahaan tersebut 
sebagai kontraprestasi iklan. “Asalkan transparan, semua dibikin tahu 
jadi gak ada tuduh menuduh,” katanya. 

Untuk komunikasi semacam itu, menurut Gunarto, cukup terbuka di 
medianya. Selain dalam forum rapat, redaksi juga berkomunikasi melalui 
jalur intranet. Apalagi, 70% beritanya terkait masalah bisnis. “Kita saling 
mengingatkan agar beritanya tidak berbau priomosi,” katanya.

Rambu-rambu itu pula yang menurut Nana ia jadikan patokan ketika 
menulis berita Shafira. Sebenarnya, ia agak kerepotan ketika meliput LBS. 
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Soalnya, pada saat itu ia datang membawa putra kecilnya. “Pas talk show 
nggak terlalu denger,” katanya. Berita tentang talk show itu kemudian 
ia tulis tersendiri dalam sebuah boks. “Tapi menurut dia (Shafira—red) 
khan kurang tajam,” ujar Nana.

Setelah diumumkan sebagai finalis, beberapa kali Nana ditelepon 
panitia. Akhirnya ia menulis lagi dengan angle industri busana muslim. 
“Kalau ngomongin industri nggak bisa Shafira aja dong,” katanya. Karena 
itu, ia kemudian mengembangkannya dengan aktivitas desainer lain 
dan pasar busana muslim di Pasar Tanah Abang, yang lalu dinobatkan 
sebagai pemenang. 

Kemenangan ini bukan yang pertama bagi Nana. Sebelumnya, akhir 
2006, ia pernah menjadi pemenang penulisan tentang program musik 
Softex. “Event ini meningkatkan brand image dan awareness remaja 
kepada Softex,” katanya. Soalnya, ketika itu posisi produk pembalut 
tertua yang dikenal di pasar nasional itu tergeser oleh merk baru Lauriel. 
Ia dan dua pemenang lainnya, masing-masing berhak atas hadiah sebuah 
sepeda motor Honda. 

Selanjutnya, ia juga mendapat Juara Ketiga Gading News Award 
dalam rangka Jakarta Fashion and Food Festival yang digelar Mal 
Kelapa Gading. Ketika itu ia mendapat hadiah uang tunai Rp750.000 
dan voucher belanja Rp 500.000. 

Nana juga pernah memenangkan lomba penulisan kampanye parent 
kinds. Pada saat itu ia menulis tentang talkshow bahaya televisi buat 
anak-anak. Ia mendapat hadian jalan-jalan ke Bukittinggi untuk 4 orang 
selama 2 malam 3 hari.

Tahun lalu, Nana kembali mendapat hadiah paket bulan madu ke 
Bali ketika menulis kampanye Mari Bicara yang diadakan produsen teh 
Sariwangi. Kampanye itu mengajak menghidupkan komunikasi pasangan 
suami-istri dengan kegiatan minum teh. Bahkan, dalam liputan sebuah 
acara bincang-bincang televisi berbayar Astro yang menghadirkan Wakil 
Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri, ia mendapat hadiah laptop 
Acer.

“Ternyata pilihan kami tidak salah,” ujar Elidawati, usai pembukaan 
Showroom Shafira di Jl. Pajajaran Bogor, 7 Maret lalu. Direktur 
Operasional dan Marketing Groups of Shafira itu merasa penilaian tim 
juri memilih Nana sebagai pemenang paket umrah tidak meleset. “Sebab 
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ternyata dia juga sering menang lomba,” katanya.      

Sayembara penulisan jurnalistik itu, menurut Elida, dilatarbelakangi 
peran media yang selama ini sudah membantu membesarkan Shafira. 
“Di awalnya Shafira mendapat support dari media,” ujarnya. Ketika itu, 
para pendirinya merupakan anak muda aktivis masjid kampus Bandung 
yang tidak punya modal. ”Kami hampir tidak pernah beriklan karena 
tidak mampu,” kenang Elida sambil tersipu.

Sekalipun demikian, keunikan usaha mereka justru mendapat 
liputan luas dari media nasional. Ketika perjalanan perusahaan mereka 
memasuki usia 10 tahun, untuk pertama kalinya Shafira menggelar 
fashion show sekaligus syukuran di Hotel Mulia, Jakarta. Pada saat itu, 
Shafira menyampaikan terima kasih kepada media dengan memberikan 
penghargaaan kepada wartawan Kompas, Ninuk Pambudi. 

Sebagai perusahaan yang cukup mapan, tutur Elida, kini strategi 
promosi Shafira sudah tidak lagi seperti dulu. Memasuki usia kedua 
puluh, perusahaanya menempuh tiga strategi promosi. Pertama, lewat 
berbagai event promosi. Kedua, dengan cara beriklan. “Iklan itu perlu,” 
katanya. Strategi kedua ini baru dijalani Shafira sekitar enam tahun lalu. 
Sedangkan yang ketiga adalah dengan membangun kehumasan, antara 
lain dengan melakukan berbagai kegiatan corporate social responsibility 
(CSR).

Sedangkan hubungan dengan media dianggap Elida sebagai hubungan 
pertemanan. “Kita kan simbiosis mutualisme,“ ujarnya. Karena itulah 
lomba tersebut diadakan dengan maksud untuk berbagi dengan media. 
Sayembara liputan LBS juga bertujuan mengajak jurnalis tulis dan foto 
untuk menghasilkan karya yang lebih baik. “Juga  membuat citra positif 
Shafira,” ujarnya. 

Namun, Elida tidak ingin memanja wartawan dengan cara yang 
menurutnya tidak baik, seperti memberi uang. Ia tidak ingin acaranya 
dihadiri wartawan yang datang karena uang, bukan karena kegiatan yang 
ia selenggarakan memang layak berita. Karena itu, dalam acara-acara 
Shafira yang melibatkan wartawan, ia memilih menyediakan suvenir. 
“Budget-nya ada, tapi nggak banyak,” katanya. 

Muara Bagja, pekerja mode yang acap diminta bantuan sebagai 
koordinator media, juga menghindari menyelipkan sejumlah uang 
dalam amplop untuk wartawan. Selama sepuluh tahun menggeluti 
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pekerjaan yang berhubungan dengan wartawan itu, ia tak menganjurkan 
perusahaan yang menyewa jasanya untuk memberi amplop. Karena itu, 
ia mempersiapkan sebaik mungkin berbagai event yang ia koordinatori.

Setiap ada acara, Muara bertugas menyiapkan konferensi pers, 
siaran pers, mengkoordinasi wartawan, menyebar undangan, serta 
mendistribusikan goody bag. “Kadang-kadang menjadi moderator jika 
diminta,” katanya. Pekerjaan terakhir adalah mengumpulkan kliping 
berita yang dimuat di media. Waktu yang ia sediakan untuk tahap 
terakhir adalah tiga bulan. “Karena biasanya majalah bulanan akan 
memuat beritanya pada bulan kedua,” ujarnya.

Karena itulah, pekerjaan tersebut Muara namai koordinator media. 
Dalam kartu namanya sendiri, yang berwujud seperti lembar katalog 
buku di perpustakaan, ia mencantumkan “judul” pekerja mode di bawah 
namanya. Koordinator media, menurut Muara, hanya merupakan bagian 
kecil saja dari sebuah event organizer.  

Pekerjaan itu ia peroleh secara tidak sengaja sekitar sepuluh tahun 
lalu. Ketika itu, perusahaan kristal Swarovski yang berkantor di 
Singapura akan meluncurkan produknya di Indonesia. “Mereka tidak 
punya pengalaman dan tidak kenal orang di sini,” kenang Muara. 

Padahal, pada saat itu mereka sudah memiliki konsep, baju, maupun 
aplikasi baju  koleksi spring-summer yang dibawa berkeliling ke tiap 
negara tujuan pasar mereka. “Tetapi mereka tidak tahu bagaimana 
mengundang media,” kata Muara. Rupanya, Swarovski mendapat 
rekomendasi untuk menghubungi Muara.

Perusahaan yang berkantor pusat di London, Inggris, itu pun 
meminta Muara menjadi koordinator media. “Kata mereka, undang saja 
yang dikenal. Tak ada target. Yang penting diliput,” kata Muara lagi. 
Tawaran pekerjaan itu kemudian ia ceritakan pada kakak iparnya, Alvie, 
yang kebetulan pernah menjadi sekretaris di Majalah AyahBunda. “Oh, 
aku sudah biasa surat-menyurat dan kirim faks,” tutur Muara mengingat 
komentar Alvie kala itu. 

Sejak itulah ia membuat perusahaan koordinator media yang diawaki 
empat orang tenaga inti. Dari sana, sarjana Sastra Prancis lulusan 
Universitas Indonesia itu menemukan bahwa ternyata ada ruang kosong 
dalam industri event organizer yang belum banyak digarap dan cukup 
menjanjikan. 
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Karena pekerjaannya berhubungan dengan mode, seringkali Muara 
juga diminta masukan mengenai acara yang akan digelar. “Enaknya 
acaranya dibikin apa?” katanya. Maka ia pun menjadi konsultan acara, 
mulai dari pencarian tempat, pengisi acara, pembawa acara, materi 
talkshow hingga penentuan nara sumbernya. Kalau ada fashion show, ia 
juga dimintai pendapat tentang siapa modelnya, siapa bintang tamunya, 
termasuk media mana saja yang layak diundang.

Dalam pekerjaannya, mantan fashion editor Majalah Sarinah itu, 
itu banyak mendengar kebutuhan media. Karena itu, ia tidak mau 
membiasakan memberi amplop. “Dulu wartawan suka dikasih amplop,” 
ujar lelaki yang hobi membaca itu. Masalahnya, menurut dia, uang itu 
sensitif. Sehingga, mungkin saja ada wartawan yang merasa tersinggung. 
“Apresiasinya beda kalau kita memberi gantungan kunci cantik meskipun 
harganya hanya Rp 25.000,” ujarnya. Oleh sebab itu, sedapat mungkin ia 
mengalihkan kebiasaan memberi amplop itu dengan benda. 

Muara berupaya mengkompensasi uang amplop itu dengan tanda 
terima kasih dalam bentuk lain, baik berupa suvenir atau barang untuk 
doorprize. Ia memberi kalkulasi, katakanlah jatah uang amplop setiap 
jurnalis adalah Rp100.000 sampai Rp250.00. Kalau dikalikan dengan 
100 wartawan yang diundang, maka uang itu sudah bisa dipakai untuk 
doorprize yang lebih bernilai.

Anggaran amplop juga bisa dikompensasikan untuk hadiah kompetisi 
penulisan. “Tujuannya semata-mata untuk mendekatkan media dengan 
penyelenggara,” tutur Muara. Dengan niat menghindari pemberian 
amplop itu, maka acara-acara fashion, kecantikan, dan kuliner yang 
kerap ia koordinatori terkemas secara khas. 

Di dalam undangan, baik yang dikirim lewat faks maupun yang dikirim 
langsung, Muara tak lupa menyelipkan informasi doorproze menarik 
yang diperebutkan. Biasanya, doorprize yang diberikan berupa benda 
elektronik yang mudah dibawa semacam ponsel atau kamera saku. 

Kalau tidak, undangan itu mencantumkan kompetisi penulisan 
berhadiah menarik. Hadiah yang ditawarkan mulai dari ponsel pintar 
hingga laptop. Kriteria lomba, menurut Muara, ditentukan berdasarkan 
keiginan penyelenggara. Namun, lazimnya tulisan itu harus menyebut 
nama brand, nama produk, gambar produk, dan sebanyak mungkin 
halaman. “Kalau semuanya memenuhi syarat, baru bagaimana penyajian 
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tulisan,” katanya. 

Setelah membuat kliping semua berita, tugas dia selanjutnya adalah 
menentukan nominasi pemenang. Muara mengakui bahwa pada saat itu 
ada tarik menarik antara dua kepentingan media dan produsen. “Biasanya 
kami diskusi,” ujarnya. Meskipun sudah memegang nama pemenang 
untuk diri sendiri, Muara menunggu penyelenggara menentukan 
pemenang. “Hasilnya kurang lebih sama,” tuturnya.

Dewi Ria Utari punya pengalaman sendiri soal tarik menarik antara 
kepentingan media dan produsen. “Harus diakui, bisnis media cetak 
menurun,” kata jurnalis yang juga dikenal sebagai penulis cerpen itu. 
Apalagi ditambah dengan adanya krisis keuangan global yang membuat 
belanja iklan menurun. Pandangan media terhadap garis api, yang 
membedakan berita dengan iklan, yang dipegang oleh media cetak 
sepuluh tahun lalu, kata dia, mungkin berbeda dengan situasi saat ini.

Oleh karena itu, tutur Ria, media cetak dituntut untuk kreatif mencari 
peluang untuk memancing iklan. Di medianya sendiri, tim Minggu yang 
ia kelola kemudian membuat rubrik Pernikahan. Dengan demikian, 
bagian pemasaran media dapat menawarkan pada pengiklan untuk 
memasang pariwara atau advetorial. “Itu pun tetap nggak jalan,” katanya. 
Sebabnya cukup rumit. Semisal karena tiras surat kabarnya yang sedikit 
dan sebagainya.

Halaman gaya hidup, menurut Ria, memang paling berpeluang untuk 
dititipi pesanan dari tim iklan. “Biasanya ini terjadi di koran baru,” 
ujar Sarjana Komunikasi lulusan Universitas 11 Maret, itu.  Akhirnya, 
kata Ria, semua berpulang pada pundi-pundi medianya sendiri. “Kalau 
berdana besar, nggak akan nge-push ke sana,” ujarnya. n
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teVe KLenIK Van jaVa
Oleh ariyanto

Sejumlah teve lokal di Jawa Tengah hidup mengandalkan iklan 
klenik dan pengobatan alternatif.  Teguran Komisi Penyiaran 
tak mempan.

Sore merangkak petang. Seorang lelaki muda, bercelana dan berkaos 
putih, mondar-mandir antara ruangan master control dan studio 
Cakra TV, sebuah televisi lokal, di Semarang. ”Pokoke ini blocking 

time, gak iso ono iklan liyane,” kata pria bernama Cilik Guntur Bumi itu  
kepada kru master control. Program lalu di-roll  ke segmen pembuka. 

Masuk segmen satu, Cilik Guntur Bumi muncul. Kali ini on cam. 
Ternyata ia menjadi host alias pembawa acara program Syiar dan Doa. 
Program live yang disiarkan langsung dari  sebuah rumah yang dikontrak 
Cakra TV sebagai studio di daerah Gajah Mungkur Semarang. Teve yang 
mengudara di ibu kota Jawa Tengah sejak 2005 ini adalah satu dari 
enam teve lokal jaringan Bali TV, yang dimiliki Satria Narada, pemilik 
koran Bali Post. 

Tak berapa lama, seorang penonton menelpon ke studio. Suara diujung 
telpon mengaku bernama Sarjono, domisili di Kendal, wilayah sebelah 
barat Semarang. Lalu break. Selama off air,  Cilik Guntur menanyakan 
keluhan, kebiasaan, hingga menebak perangai si penelpon. Nasehat ala 
embah dukun pun diberikan pada pria penelpon itu agar tidak gampang 
marah dan sabar dalam masalah. 

Di segmen kedua, Cilik Guntur meminta Sarjono menyiapkan segelas 
air putih dan menyebut keluhan penyakitnya. Sarjono lalu diminta 
berdoa bersama, dan meminum air putih di gelas. “Gimana, Pak?”, tanya 
seseorang dari studio. “Alhamdullillah. Saya lebih baik,” sahut Sardjono 
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yakin. Cilik lantas mengatakan pada penonton, sugesti dukun obat, 
bahwa aksi mujarab itu tidak direkayasa. Sarjono bukanlah karyawan 
stasiun televisi itu, anak buahnya atau kenalannya. 

Di tigapuluh menit kedua, Susilo Wibowo alias Cilik mengubah 
penampilan. Berbaju koko dan peci putih, dengan surban terselempang 
dari leher hingga menutup separuh badannya, pria itu dikelilingi anak 
buahnya. Seperti pada tiga puluh menit pertama, usai melayani penelpon 
yang masuk, ‘mantra’ dukun obat tak lupa diucapkannya. 

Syiar dan Do’a, cuma labelnya saja mirip acara dakwah, sejatinya 
adalah tayangan penyembuhan penyakit lewat doa. Program berdurasi 
satu jam itu di-blocking dan dibawakan khusus oleh ustadz yang 
merangkap pemilik rumah produksi PT Cilik Guntur Bumi Entertainment 
ini. Di kalangan pertelevisian Semarang atau Jawa Tengah, sarjana teknik 
yang dekat dengan KH. Abdurachman Wahid atau Gus Dur ini dikenal 
sebagai spesialis acara mistik. Nama Cilik Guntur Bumi pun katanya 
hadiah Gus Dur. 

Pria yang juga punya titel Master of Bussiness Administration 
ini, lewat rumah produksinya pernah membuat program Penjelajah 
Halilintar.  Program ini mengadaptasi tayangan Uka – Uka yang pernah 
populer di Televisi Pendidikan Indonesia. Isinya atraksi mengusir hantu 
dan gangguan gaib di sekitar rumah atau lingkungan warga.  Acara itu 
ditayangkan di Cakra TV tiap Minggu jam 20.30 malam itu. Komisi 
Penyiaran dan Informasi Daerah (KPID) Jawa Tengah pernah melarang 
program itu karena menyalahi aturan jam tayang. 

Bisa dibilang semua teve lokal di Jawa Tengah masih dan pernah 
membuat program tayangan pengobatan alternatif dan mistik. Misalnya 
Warung Sehat di SUNTV. Di Solo, Terang Abadi (TA) TV punya Jempol 
dan Rahasia Lelaki yang ditayangkan setiap Senin dan Sabtu pukul 22.00 
WIB. Juga Sehat Lelaki dan Solusi Alternatif. TV Borobudur, meski 
saat ini tak menayangkan program sejenis, dulu punya Memedi, yang 
bertema seputar hantu.  Memedi (artinya hantu, red) hanya bertahan 6 
episode. ”Setelah evaluasi intern,  acara itu kami hentikan”, kata Didik 
Supratikno, pemimpin redaksi TVB—demikian teve Borobudur biasa 
disebut—tanpa menyebut persis alasannya.

Cakra TV memiliki program pengobatan alternatif dan supranatural 
paling banyak. Selain Pengobatan Bu Nur Halimah dan Syiar dan Doa, 
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masih ada Pengobatan Ki Cilik, Konsultasi Ilmu Ghaib dan Metafisika, 
Dialog Bio Brajamusti, serta Klinik Kirana. Isinya beragam, dari 
cara pengobatan bekam (sedot darah), pijat, ramuan herbal hingga 
penyembuhan dari gangguan mahluk halus.  Ada yang dikemas live atau 
siaran langsung dan bincang-bincang atau talk show. Semuanya dengan 
pola interaktif,  memberi peluang konsultasi pertelepon dengan sang 
host. 

Program-program itu banyak penggemarnya. Direktur Utama 
TVKU Semarang Lilik Eko Nuryanto menjelaskan animo masyarakat 
yang tinggi bisa dilihat dari jumlah penelpon maupun pengunjung di 
studio. ”Pernah suatu kali banyak orang sengaja datang ke studio minta 
diobati langsung,” kata Lilik. Stasiun teve mana tak senang bila acaranya 
disambut macam pasar kaget itu. 

Menurut Widodo Mukti, pakar komunikasi dari Universitas Sebelas 
Maret (UNS) Solo, kesuksesan genre acara yang berbau alternatif dan 
mistik itu karena teve lokal bisa menggali potensi lokal. “Juga didorong 
fakta sosiologis masyarakat cenderung mencari kesembuhan di luar 
upaya medis normatif,” katanya. Upaya medis kerap dinilai gagal oleh si 
pasien, karena ongkos medis kian hari tambah mahal. 

Karena itu pula kecaman juga banyak. Program-program pengobatan 
alternatif dicap banyak membohongi dan menyesatkan penonton.  
Anggota KPID Jawa Tengah Bidang Pengawasan Isi Siaran, Zaenal 
Abidin, menilai program jenis itu membohongi masyarakat. ”Pernah 
ada tayangan pengobatan alternatif yang memperagakan penyembuhan 
dengan air putih dan doa–doa. Saat pasien belum merasakan kesembuhan, 
langsung dinyatakan sembuh,” kata Zaenal. Komisi kemudian menegur 
acara tersebut. “Bukan hanya menyangkut cara pengobatan, jam 
tayangnya juga melanggar,” lanjut komisioner yang juga karyawan surat 
kabar Suara Merdeka itu. 

Menurut KPID, acara pengobatan alternatif, supranatral, mistik dan 
sejenisnya harus ditayangkan setelah jam 22.00 malam, atau setelah jam 
menonton keluarga. Selain Cakra TV, KPID juga menegur sejumlah teve 
lokal seperti Banyumas TV di Banyumas, Borobudur TV, Pro TV (kini 
beralih menjadi SUNTV setelah diakuisisi oleh Media Nusantara Citra 
(MNC),  TVKU, TVRI Jawa Tengah, keempatnya di Semarang, serta 
Terang Abadi TV di Solo.   
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Dalam Peraturan KPI Nomor 3 tahun 2007 tentang Standar Program 
Siaran khususnya Bagian Tayangan Supranatural dalam Program 
Faktual, di pasal 9 ayat 1 memang diatur program dan promo faktual 
yang bertema dunia gaib, paranormal, klenik, praktik spiritual magis, 
mistik, kontak dengan roh hanya dapat ditayangkan antara pukul 
22.00 – 03.00 sesuai waktu setempat. Pada ayat berikutnya juga diatur, 
program dan promo faktual yang menampilkan pengobatan non medis 
dengan menggunakan kekuatan supranatural dapat disiarkan antar 
pukul 22.00 – 03.00.  Tayangan program pengobatan alternatif juga 
dilarang mengandung unsur manipulasi. 

Kenyataannya, menurut Zaenal, banyak pengelola teve lokal 
mengabaikan teguran KPID. “Surat dan pesan pendek yang saya kirim 
tidak dibalas”, katanya. Program yang ditegur pun tak mengalami 
perbaikan. Malah, Komisi mendengar beberapa teve lokal berniat tidak 
akan menaati teguran. Diacuhkan begitu, tak kurang akal, Zaenal merilis 
teguran Komisi di koran. Barulah reaksi dari pengelola teve lokal dan 
pengelola pengobatan alternatif muncul. Termasuk dari pengelola Syiar 
dan Doa. ”Mengucapkan terima kasih atas binaan yang diberikan ke 
Syiar dan Do’a di TVKU, Cakra TV, dan TVRI”, demikian pesan singkat 
ke telepon Zaenal. 

Komisi kerap menerima keluhan masyarakat soal tayangan yang 
dianggap aneh-aneh itu. Keluhan itu masuk lewat Sms Center milik 
Komisi, faksimili, telepon, atau website.  Tapi tak semua keluhan dan 
pengaduan itu bisa diproses. Soalnya, KPID Jawa Tengah berada di 
Semarang, sementara Teve lokal tersebar sampai di Kebumen, Solo, 
dan Banyumas. ”Komisi tidak punya alat pemantauan seluas itu,” kata 
Zaenal. 

Namun teguran tinggal teguran. Acara-acara itu masih terus 
ditayangkan di luar waktu yang ditentukan. Pihak teve dan pembeli hak 
siar saling melempar argumentasi. Umumnya, keduanya menyatakan 
sudah terikat kontrak, sehingga perlu kesepakatan baru. Alasan lain, 
alokasi waktu yang ditentukan KPI akan membuat tayangan mistik dan 
sejenisnya, terlalu malam dan tidak ditonton. 

Syiar dan Do’a misalnya, masih tayang di TVKU setiap Sabtu pukul 
16.45 – 17.45 WIB. Bahkan, di Cakra TV program tersebut muncul dua 
kali  sepekan,  yaitu Selasa pukul 17.00 – 18.00 dan Minggu pukul 20.30 
– 20.30. Lilik mengungkapkan, TVKU memberi slot tayang sore hari 
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karena program tersebut, sesuai namanya, hanya berisi dzikir dan do’a. 
”Tidak lagi acara yang bersifat magis dan klenik,” katanya. 

Bagi Lilik, mempertahankan program yang ‘laku’ di TVKU jauh lebih 
penting. “Mencari iklan nggak gampang di daerah,” katanya. Sementara 
teve dihadapkan pada tingginya biaya produksi, rendahnya kreativitas, 
hingga rendahnya rating dan share penonton. Hukum besi televisi 
menyatakan : tak ada penonton, tak ada iklan. 

Pasar pengiklan lokal sampai sekarang kurang berminat membagi 
iklannya ke teve lokal. Padahal mereka seharusnya ‘darah’ bagi teve 
lokal. ”Pengiklan (lokal) lebih suka beriklan di radio atau di media 
cetak”, kata I Nyoman Winata, Direktur Utama Semarang Cakra TV. Bagi 
perusahaan berskala nasional, teve lokal dianggap kurang manjur buat 
beriklan. Buktinya, menurut Didik Supratikno, perusahaan jamu dan 
minuman  nasional di Semarang  tak pernah menggunakan teve lokal 
sebagai media promosi.  “Mereka lebih suka membelanjakan iklannya di 
media nasional,” katanya.  

Teve lokal alhasil diisi pengiklan atau pengusaha lokal dengan 
kebutuhan ‘spesial’. Seperti pelaku pengobatan alternatif dan supranatural 
yang ’dari sononya’ agresif beriklan menjaring ’pasien’ baru. Sudah adat 
bisnis dunia, sedikit pelanggan bisa setia kecuali terpaksa. Karena pasar 
mereka adalah pasien ’putus asa’. 

Hubungan marketing teve lokal dengan para pelaku usaha pengobatan 
alternatif dan mistik itu juga sangat dekat. Lilik mengungkapkan, 
”Kadang mereka datang ke tempat kami, atau kami yang mendatangi 
mereka,” katanya. Pola itu juga dilakukan di Cakra TV. Para pengobat 
alternatif, kini merupakan calon pemasang iklan potensial. ”Mau apa 
lagi ? Untuk saat ini, mereka yang sedang  punya uang”, kata Nyoman 
Winata.  Tak heran, pengelola teve lokal saling berebut kue iklan yang 
’kurus’ di segmen ini.   

Iklan-iklan lokal itu memang jitu. Seperti dialami Paguyuban Tri 
Tunggal. Meski memakan ongkos tak sedikit, kerap beriklan adalah kiat 
agar pasien datang berduyun – duyun ke paguyuban mereka di Pudak 
Payung, Semarang. ”Ini bagian dari silaturahmi,” kata Dimas Hendri, 
salah seorang pengurus paguyuban, tanpa mau menyebut jumlah duit 
yang keluar untuk iklan. Paguyuban yang dikenal dengan penyembuhan 
’Babahan Hawa Sanga’ ini mengaku sudah menyembuhkan ribuan orang. 
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”Ada sekitar 50 ribu orang. Kami punya data dan testimoninya,” aku kata 
Dimas bangga. Benar atau tidaknya tentu wallahualam.  

Bagi Dimas, Tri Tunggal tidak mempraktekkan pengobatan mistik. 
”Kami mengobati seseorang dengan mendorong sugesti si pasien,” jelasnya. 
Jika seseorang menginginkan dagangan laris, ia tidak mena ngani. ”Saya 
akan tanya kebersihannya, makanannya enak atau tidak,” lan jutnya. 
Dimas juga tidak akan memberi garam atau penglaris untuk ditaburkan 
di warung. Kalaupun itu diberikan, katanya, itu untuk menumbuhkan 
sugesti. ” Jadi rasio dan  spiritual jalan,” katanya memberi sugesti. 

Lain lagi alasan Cilik Guntur. Menurut Ketua Laskar Petir—ini nama 
pasar demi melariskan anak buahnya—siaran televisi merupakan sarana 
syiar agama. Tetapi karena banyak masyarakat berpikiran rendah dan 
kurang mampu, maka perlu solusi pengobatan alternatif. ”Buktinya 
pengobatan seperti Ponari itu laris, kan?” katanya membenarkan diri.  
Cilik pernah bersiaran di berbagai stasiun teve, dan membuat berbagai 
program supranatural. Namun dia enggan mengungkapkan berapa 
budget yang dikeluarkan untuk keperluan itu. ”Ah...saya kan orang 
marketing juga,” katanya berkilah. 

Orang-orang seperti Dimas dan Cilik memang tak perlu merogoh 
kocek dalam-dalam. Pengelola teve lokal saling melakukan perang 
diskon di antara mereka. Harga iklan di price list  bisa ditawar sampai 
setengahnya, bahkan kurang.  Harga per spot iklan 60 detik yang 
semula Rp 300 ribu bisa ditawar sampai Rp 150.000.  Nyoman Winata 
mengungkapkan bahwa harga per spot iklan di Cakra TV Rp. 150 ribu 
untuk durasi 30 detik. Sedangkan iklan 60 detik, dua kali lipat harganya. 
”Realisasinya tergantung teman-teman di lapangan,” kata Winata.  

Harga space talkshow, yang dijual dengan sistem paket atau per 
episode, juga bisa dinego. Umumnya, harga paket jatuhnya lebih murah. 
” Di TVKU, harga satu jam talkshow untuk 13 episode yang tayang setiap 
pekan, berkisar Rp 2.500.000 per episode,” kata Lilik membuka rahasia 
harganya. Harga itu separuh dari harga resmi yang diumumkan. TVKU 
mematok harga Rp 5.000.000 per episode untuk satu paket talkshow 
yang terdiri  13 episode dan tayang per pekan. Harga akan makin murah 
jika waktu show dua pekan sekali.  

Namun Ary Yusmindar, seorang praktisi penyiaran di Kota Semarang, 
mengungkapkan harga satu kali talk show di TVKU adalah Rp 2.125.000 
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untuk durasi satu jam. Manajer program LeSPI (Lembaga Studi Pers dan 
Informasi, Semarang) pernah membeli jam siar di TVKU. Harga resmi 
bukanlah harga jadi. 

Perolehan iklan TVKU, menurut Lilik, baru mencapai Rp 70 juta 
per bulan. ”Biaya operasional kami sekitar Rp 150 juta per bulan. Jadi 
separuh biaya operasional harus ditanggung yayasan”, katanya. Yayasan 
yang dimaksud Lilik adalah Yayasan Pendidikan Dian Nuswantara, 
pengelola sebuah kampus perguruan tinggi di Semarang. Bila tayangan 
pengobatan dan mistik bisa muncul 6 kali sepekan dengan tarif Rp 2,5 
juta per episode, pendapatan iklannya baru menutup sepertiga dari biaya 
operasional.  

Persaingan harga iklan justru memperparah kondisi para teve lokal. 
”Ada lho, teve lokal di Semarang yang berani mengambil iklan dengan 
harga Rp 100 ribu per spot”, kata Lilik. Main sabet iklan tak lepas dari 
beban operasional teve yang memang tinggi. Perolehan iklan teve lokal 
umumnya masih jauh dari cukup untuk menutup biaya operasional. 

Di Cakra TV, biaya operasional mencapai kisaran Rp 150 juta per 
bulannya. Pengeluaran terbesar untuk gaji karyawan. ”Sisanya untuk 
membayar listrik, telefon dan lain-lain,” kata Nyoman Winata. ”Target 
iklannya Rp 300 juta per bulan,” lanjutnya. Pendapatan iklan mereka 
saat ini separuh dari target iklan atau sekitar Rp 150 juta. 

Usaha untuk menekan biaya produksi juga terus dilakukan. Misalnya 
dengan cara melokalkan program. Tadinya targetnya sampai 80 persen. 
Tapi, bagaimana bisa membuat program jika tak ada penghasilan. Cara 
lain adalah menayangkan program recycle dari TV nasional, merelay 
dari TV lain, menayangkan program dari TV kabel, program sindikasi 
yang berasal dari satu jaringan, atau pun membuat program yang nyaris 
tanpa biaya seperti program musik.  

Semua teve lokal rata-rata memiliki program video klip musik 
Indonesia. Video klip muncul sebagai pengisi jeda antar program atau 
untuk mengisi slot iklan yang tidak tersisi. Acara musik merupakan 
program yang relatif tidak berbiaya, karena materi klip diberikan oleh 
major label yang mengeluarkan album.  Pemutaran video klip ini free of 
charge, karena kedua pihak diuntungkan. Teve lokal mendapat materi 
untuk mengisi program, sedangkan major label memperoleh promosi 
gratis. 
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Relay juga banyak dilakukan. TVKU,  misalnya,  dari 12 jam rentang 
waktu siarannya, hampir  4 jam—mulai dari pukul 13.00 – 17.00—
menyiarkan siaran pendidikan dari TVE.  Sementara Cakra TV memilih 
menayangkan program berita  dan beberapa program lain dari jaringannya 
dari Bali TV. Seperti Lintas Mancanegara dan Sekilas Berita.  Adapun 
TA TV Solo sebagian acaranya diisi oleh program milik MNC Group milik 
taipan Harry Tanoesoedibyo, seperti Kilas Indonesia atau VH1. Stasiun 
teve lokal pertama di Kota Solo ini juga menayangkan VOA Pop News 
dari Voice Of America (VOA) program Bahasa Indonesia.  Selain itu, 
TATV juga menyiarkan program NBA yang dipasok dari Asosiasi Televisi 
Lokal Indonesia (ATVLI).  

Semula relay dianggap cara alternatif menolong pemilik teve lokal. 
Selain murah, untuk mengisi rentang program, juga bisa digunakan 
mencari iklan. Nyatanya, relay tak banyak mengalirkan duit ke teve 
lokal. Tak ada pengiklan berminat. Kalaupun ada iklan – iklan muncul, 
itu adalah bonus pemasang iklan di program lain. 

Pengobatan alternatif dengan beragam metoda penyembuhannya, 
acara supranatural, mistik dan sebagainya, suka tidak suka ternyata ’dewa 
penolong’ teve lokal.  Menurut Widodo Mukti, yang perlu ditekankan 
adalah tanggung jawab moral media massa untuk tidak menyuburkan 
hal–hal yang bersifat magis dan klenik di masyarakat. ”Saya salut dengan 
teve lokal yang berani tidak menayangkan iklan–iklan atau program 
sejenis itu”, kata Widodo. n
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MengaIL beRKaH   
SeteLaH benCana
Oleh Mardani Malemi

Media lokal di Aceh bersaing mendapatkan iklan dari Badan 
Rehabillitasi dan Rekonstruksi yang mestinya mereka kontrol. 
Bagaimana pengaruh iklan terhadap ruang redaksi?

Pada  sisi tertentu, bencana tsunami juga mendatangkan berkah bagi 
masyarakat Aceh. Salah satu berkah itu adalah bermunculannya 
media baru di Serambi Mekah. Kehadiran media-media baru 

tiba-tiba membuat Aceh menjadi lebih terbuka, karena  lebih banyak 
diberitakan daripada era sebelumnya. Publik Aceh pun memiliki 
lebih banyak pilihan sumber ketika ingin mengetahui apa yang terjadi 
kawasan Aceh dan sekitarnya. Sebelumnya, sekitar 15 tahun, pasokan 
informasi untuk Aceh didominasi oleh pemain tunggal:  harian Serambi 
Indonesia.  

Paskatsunami, Jawa Pos Grup menjadi pelopor bagi tumbuhnya 
media lokal di Aceh. Pemilik jaringan surat kabar terbesar di Indonesia ini 
menerbitkan harian Rakyat Aceh sejak 17 Januari 2005. Setelah itu terbit 
Harian Aceh pada  22 Februari 2007 dan Harian Aceh Independen pada 
Januari 2008. Di Aceh juga terdapat dua surat kabar harian kriminal, 
yakni Prohaba dan Metro Aceh. Selain itu, terbit tiga koran mingguan: 
Raja Post, Modus Aceh, dan Media NAD. 

Di luar media-media ”made in Aceh”, terdapat dua media harian 
terbitan Medan, Sumatera Utara,  yang beredar di Aceh sejak sebelum 
tsunami. Yaitu, harian Analisa dan harian Waspada. Paskatsunami, 
harian Waspada menerbitkan edisi Aceh, walau masih kental berbau 
Medan. Sementara harian Analisa tetap seperti sedia kala, dengan hanya 
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mengandalkan rubrik Nanggroe Aceh Darussalam. 

Kecuali harian Serambi Indonesia, Waspada, dan Analisa yang 
terbilang lebih mapan, surat kabar lain yang lahir paskatsunami umunya 
menghadapi tantangan berat untuk bertahan hidup, apalagi bisa 
berkembang secara bisnis. 

Maklum, seperti halnya media cetak di tempat lain di Indonesia, 
media baru di Aceh tak bisa hanya mengandalkan penghasilan dari 
penjualan koran. Untuk bertahan hidup dan bisa maju, mereka perlu 
‘darah segar’ dari iklan.  Masalahnya, potensi iklan dari sektor industri, 
perdagangan, atau jasa di wilayah Aceh juga tidak seglamour di kota 
metropolitan seperti Jakarta. Akibatnya, media di Aceh harus bertarung 
di ceruk bisnis iklan yang relatif sempit.  

Kehadiran Badan Rehablitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias dan 
lembaga donor di Aceh menjadi benteng pertahanan bagi media baru. 
Mereka sangat mengandalkan duit pariwara dari lembaga-lembaga yang 
memang memerlukan pencitraan positif itu.

Kantor BRR Pusat yang berkantor di Lueng Bata, Banda Aceh, 
misalnya, menyebutkan akumulasi anggaran media selama 2008 sekitar 
Rp1 miliar. Itu baru anggaran di BRR Pusat. BRR Regional memiliki 
anggaran terpisah dengan BRR Pusat.  Seorang mantan staf media BRR 
Regional I yang pernah menangani sekitar 50 pariwara mengatakan, 
selama 2008, ada sekitar Rp1,25 miliar dana yang mengalir ke berbagai 
media.  Selain pariwara, BRR juga mempunyai anggaran untuk 
kunjungan staf BRR ke media dan kunjungan wartawan ke berbagai 
daerah rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Persoalannya, sebagai kontrol sosial, media berkewajiban terus 
memelototi lembaga seperti BRR yang menjadi saluran gelontoran 
duit untuk membangun kembali Aceh. Media wajib menyalak sekeras-
kerasnya bila lembaga seperti itu menunjukan tanda-tanda akan 
menyimpang dari rel semestinya. 

Nah, jika dari sisi bisnis media sangat bergantung pada tetesan 
rezeki iklan dari lembaga seperti BRR, pertanyaan yang muncul adalah, 
bagaimana media menjaga independensi ruang redaksinya? 

Tentu tidak mudah mencari jawaban pasti atas pertanyaan seperti 
itu. Sebagian karena media pun umumnya tak terbuka soal isi perutnya 
sendiri. Untuk mendapat gambaran soal ada tidaknya relasi iklan dengan 
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kenetralan ruang redaksi,  penulis mencoba memantau pemberitaan isu 
rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga media yang dijadikan sampel. Yaitu, 
harian Serambi Indonesia,  Harian Aceh, dan Rakyat Aceh. 

Pemilihan sampel didasari pertimbangan besarnya pengaruh media 
di kalangan pembaca Aceh dan seringnya muncul iklan pariwara BRR 
di ketiga media ini. Pemantauan berita dilakukan pada kurun waktu 1 
sampai 15 september 2008.  Berita yang terpantau terangkum dalam 
tabel di bawah ini. 

 

tabeL MOnItORIng 1-15 SePteMbeR 2008
No

Media
Lokasi 
Pemberitaan

Isu Nilai

1

Se
ra

m
bi

 In
do

ne
si

a

Daerah

36 Warga Ganda Pura Belum Terima Dana Rehab N
2 Jembatan Pante Kuyun Ditelantarkan N
3 Lintas Lama Meulaboh-Calang Semakin Rusak N
4 32 Rumah Terbengkalai N
5 Warga Masih Berakit-rakit di Kuala Bubon N
6 Warga Desa Dipaksa Setor Dana Rehab Rp500 Ribu per KK N
7 Empat Rumah Bantuan BRR Ditelantarkan N
8 Jembatan Lambeusoe Telantar N
9 Lintas Jeuram-Takengon Terancam Putus

BRR Tangani Lintas Babah Awe
P

10

Banda Aceh

BRR Salurkan Dana Rehab Korban Tsunami P
11 Pasca BRR: Pemerintah Tunjuk Enam Departemen dan 

Pemprov.
P

12 Kasus Buku BRR:Rekanan Kembalikan Uang Rp190 Juta B
13 USAID Diisukan Batal Bangun Lintas Lama Meulaboh-Calang B
14 Huda Kirim 67 Dai Atas Dukungan BRR P
15 43.992 Korban Tsunami Sudah Terima Dana Rehab P
16 Korban Tsunami Alue Naga

Empat Kali Puasa Tetap di Barak
N

17 Pengadaan Buku BRR: Kasatker dan Rekanan Jadi Tersangka N
18 Delapan Boat Bantuan BRR-ADB Terbengkalai N
19 Kasus Yayasan Tarbiyah: Staf SAK BRR Jadi Tersangka N
20

Ha
ria

n 
Ac

eh

Banda Aceh

Biaya Pengawalan: Kuntoro Tak Punya Sense of Crisis B
21 Penghuni Rumah Asbes Deyah Raya Khawatir Terancam Kanker B
22 Korban Tsunami Kembangkan 5.000 Ha Komoditas Tsunami P
23 Kuntoro Takut Pemberitaan Korupsi P
24 Biaya Pengawalan Kuntoro Rp250 Juta per Bulan B
25 Dua Tokoh Dua Kejutan N
26 Daerah BRR Belum Rehab SMAN 2 Samalanga N
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27

Ra
ky

at
 A

ce
h Daerah

Korban Gempa Menanti Rumah Bantuan N
28 Rumah Bantuan REI Terbengkalai N
29 Pasar Grosir Bireuen Belum Berfungsi N
30 BRR Lamban, Rekanan Kecewa N
31 BRR Abaikan Rehanbilitasi SMA 2 Samalanga N
32 Puluhan Rumah Korban Tsunami Tak Layak Huni N
33

Banda Aceh
Rehabilitasi Akan Segera Berakhir P

34 Lamban, Penyelesaian Jalan dua Jalur N
35 Wapres Gerah, Rekonstruksi Tersendat N

Keterangan:
P = Positif, berita berisi apresiasi atas kinerja BRR

N  =  Negatif, berita lebih didasarkan temuan di lapangan, tanpa konfirmasi ke pihak BRR. 

B  =   Berimbang, berita didasarkan pada temuan di lapangan lalu diminta konfirmasinya kepada pihak 
BRR, atau berita berasal dari keterangan pihak BRR lalu dicari konfrmaasinya ke lapangan. 

    

Dari sajian sampel berita di atas terlihat bahwa secara umum ketiga 
media masih mencoba menjaga independensi ruang redaksinya dari 
pengaruh iklan BRR. Selain memuat berita-berita positif tentang BRR, 
ketiga media juga masih memuat berita yang bernada kritis terhadap 
BRR. 

Tapi, begitu berita dikategorikan berdasarkan domisili wartawan yang 
menulisnya, terlihat kecenderungan yang agak berbeda. Berita-berita 
yang ditulis wartawan yang tinggal di Banda Aceh—mereka umumnya 
lebih sering berinteraksi dengan BRR—cenderung bernada positif dan 
berimbang. Sebaliknya, berita-berita yang ditulis wartawan yang tinggal 
di luar Banda Aceh—mereka umumnya jarang berhubungan langsung 
dengan BRR—cenderung bernada negatif. 

Di Serambi Indonesia, misalnya, dari 9 berita tentang BRR yang 
ditulis wartawan daerah, 8 di antaranya bernada negatif. Hanya 1 berita 
yang positif. Sementara berita yang ditulis wartawan di  Banda Aceh, dari 
10 artilkel tentang BRR, masing-masing 4 bernada positif dan negatif. 
Sedangkan 2 berita lainnya berimbang. 

Seorang mantan wartawan senior Harian Serambi Indonesia 
mengakui, wartawan di Banda Aceh merasakan adanya semacam 
kerikuhan ketika harus menulis kritis soal BRR, setelah pariwara BRR 
nongol di medianya.  Begitu pula halnya dengan wartawan Banda Aceh 
yang pernah difasilitasi BRR untuk acara kunjungan tertentu.

Namun, Redaktur Harian Serambi Indonesia, Ampuh Devayan, 
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mengatakan hal berbeda. Serambi Indonesia, menurut dia, memang 
selalu menjaga hubungan baik dengan pemasang iklan. Tapi, dia 
membantah jika hal tersebut dikatakan telah mencemari independensi 
ruang redaksi. 

”Dalam setiap rapat proyeksi, selalu ditekankan bahwa seorang 
jurnalis itu adalah perekam peristiwa. Bukan menganalisis peristiwa,” 
kata Ampuh.  Hal serupa juga berlaku untuk liputan rehabilitasi dan 
rekonstruksi Aceh paskatsunami. ”Intinya, wartawan dilarang berafiliasi 
dengan siapapun yang mengganggu independensi dan profesionalisme 
pemberitaan,” ujar  Ampuh. 

Di harian Rakyat Aceh, juga tampak kecenderungan bahwa jurnalis 
asal luar Banda Aceh bisa menulis tanpa beban dan lebih kritis.  Dari 
9 berita pada periode pemantauan, 8 di antaranya bernada negatif. 
Perinciannya, 6 berita dari daerah dan 2 dari Banda Aceh. 

Redaktur Harian Rakyat Aceh, Sudirman Mansyur, mengatakan, 
Rakyat Aceh memang sering menulis berita bernada kritis soal kinerja 
BRR. Tapi, hal itu bukan karena buruknya hubungan wartawan media 
ini dengan BRR. Selama ini, menurut Sudirman, hubungan Rakyat Aceh 
dengan BRR terjaga dengan baik. ”Kadang, pertemuan itu berlangsung 
di warung-warung kopi. Atau pihak BRR datang ke redaksi,” kata 
Sudirman. Bahwa Rakyat Aceh tetap bersikap kritis, menurut Sudirman, 
karena faktanya di lapangan memang seperti itu.

Adapun di Harian Aceh, pada periode 1-15 September 2008, terdapat 
7 pemberitaan tentang rehabilitasi dan rekonstruksi. Dari jumlah itu, 3 
berita tergolong berimbang, 2 positif, dan 2 lainnya negatif. 

Redaktur Harian Aceh, Mardani Malemi, mengatakan, pemimpin 
redaksinya, Ariadi B Jangka, dalam setiap pertemuan dengan para 
wartawan dia selalu menegaskan, ”Terkait kontens pemberitaan, 
pemasang iklan tidak diperkenankan ikut campur.”

Meski pengaruh pariwara BRR tidak tampak telanjang pada produk 
akhir berita di setiap media, wawancara dengan sejumlah wartawan di 
lapangan mengungkapkan hal berbeda. Para wartawan mengakui, secara 
psikologis mereka merasa terpengaruh oleh pariwara atau fasilitas 
kunjungan ke lokasi liputan yang disediakan BRR.

Seorang wartawan misalnya mengatakan pernah disindir petinggi 
BRR ketika medianya masih menurunkan berita bernada kritis. ”Jangan 
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keras-keraslah beritanya bos. Bikin pening kepala,” ujar si reporter 
menirukan orang BRR itu.   

Kegamangan dalam menyikapi pariwara BRR juga diakui seorang 
wartawan yang telah bergabung dengan Harian Aceh ketika koran itu 
masih terbit mingguan.  ”Bagaimana tidak menjadi masalah. (Sebagian) 
pariwara itu kan wartawan juga yang menulis,” kata si wartawan. 

Mantan wartawan Rakyat Aceh yang berkerja untuk media itu 
hingga Februari 2009 mengatakan, kedekatan yang dibangun staf BRR 
dengan medianya kadang menjadi dilema bagi wartawan di lapangan. 
“Bagaimana kita bisa bisa memberitakan hal negatif tentang sebuah 
event, jika kenyataannya wartawan sendiri difasilitasi oleh BRR,” kata. 

Seorang mantan wartawan lain yang pernah bekerja di Serambi 
Indonesia selama belasan tahun menyarankan, untuk keluar dari dilema 
itu, idealnya keberangkatan para wartawan untuk meliput suatu peristiwa 
harus dibiayai oleh media tempat si wartawan bekerja. Bukan dibiayai oleh 
lembaga seperti BRR yang berkepentingan dengan pemberitaan positif 
tentang event tersebut. Dengan cara membiayai sendiri, si wartawan bisa 
bekerja secara independen dan profesional. “Tapi, itu belum terlihat di 
Aceh,” kata dia.

Staf media BRR Regional I, Barlian AW, mengatakan, pariwara 
memang dimaksudkan untuk mengubah cara pandang wartawan saat 
menulis berita tentang rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. ” Itu ibarat 
mengurangi kopi pahit dengan gula,” kata dia.  Namun, Barlian menolak  
jika cara itu disebut mengintervensi ruang redaksi. Maksudnya, kata dia, 
”Agar wartawan jadi paham atas kondisi sebenarnya setelah membaca 
pariwara.” n
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PROFIL TIGA MEDIA 
Serambi Indonesia

Serambi Indonesia dicetak 30 ribu hingga 35 ribu eksemplar per hari 
paskatsunami. Sebelum tsunami, harian ini hanya dicetak sekitar 18 ribu eksemplar. 

Harian Serambi Indonesia merupakan anak usaha dari Kompas Gramedia, Jakarta. 
Sejumlah wartawan senior di harian ini juga ikut memiliki saham yang besarnya 
bervariaasi, umumnya di bawah 10 persen. 

Dengan dukungan mesin cetak di Banda Aceh, Lhokseumawe, Blang Pidie, 
Serambi Indonesia yang terbit sejak 25 Februari 1986 menguasai pasar di hampir 
seluruh wilayah Aceh. Hingga saat ini,  koran lain di Aceh statusnya masih sebatas 
’media alternatif’. 

Masa rehabiilitasi dan rekonstruksi Aceh bisa dikatakan adalah era kebangkitan 
kembali Serambi Indonesia. Sebelum tsunami, Serambi Indonesia hanya terbit 12 
halaman. Koran ini terbit 24 halaman selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Harian Aceh

Awalnya, pada November 2006, Harian Aceh hanya terbit seminggu sekali. Sejak 
22 Februari 2007, Harian Aceh mendeklarasikan diri sebagai media harian yang 
berbasis di Banda Aceh. 

Saat terbit pertama kali sebagai koran harian, Harian Aceh dicetak 12 halaman. 
Belakangan, halaman koran ini menjadi lebih tebal: 16 halaman. 

Harian Aceh, dicetak sekitar 5.000 eksemplar. Sirkulasi koran ini kuat di 
beberapa wilayah,  seperti di Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, dan sebagian 
Lhokseumawe. 

Dari sisi komposisi saham, Harian Aceh dimiliki beberapa orang. Belakangan, 
Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, ikut menanamkan sahamnya di Harian Aceh.  

Rakyat Aceh 

Kelahiran Rakyat Aceh sejak 17 Januari 2005 dibidani Jawa Pos Grup, melalui 
CO Riau Pos yang berkedudukan di Pekan Baru, Provinsi Riau. Sahamnya dibagi dua 
antara Jawa Pos dan Riau Pos. 

Rakyat Aceh sempat mendapat sambutan luas dari masyarakat yang masih larut 
dalam duka tsunami. Meski dicetak di Medan, Sumatera Utara, oplah Rakyat Aceh 
telah mencapai 4.000 eksemplar.

Pada Mei 2008, Rakyat Aceh melebur dengan Metro Aceh. Sejak itu, koran ini 
dicetak dengan dua wajah, Metro Aceh (kriminal) di gepok depan dan Rakyat Aceh 
(harian umum) di gepok belakang. Oplahnya anjlok menjadi hanya 1.800 hingga 
2.000 eksemplar, sebagian besar tersebar di Aceh Utara dan sebagian Aceh Tamiang. 
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WajaH RetaK    
PIKIRan RaKyat
Oleh ahmad nurhasim

Dalam pemilihan gubernur Jawa Barat, koran Pikiran Rakyat 
mencoba menangguk iklan dan (terkesan) mendukung calon 
tertentu.

Hari masih gelap saat Haris Yuliana, Ketua Tim Sukses pasangan 
Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf (Hade), tiba di agen koran di 
Pasar Cikapundung, Bandung. Pada pukul tiga dini hari, bursa 

koran dan majalah terbesar di Bandung ini sudah ramai. Semua media 
lokal dan nasional tersedia disitu. Hari itu, 9 April 2008, adalah hari 
terakhir masa kampanye pemilihan kepala daerah Jawa Barat. 

Tiga pasangan calon gubernur–wakil gubernur maju bersaing 
di pilkada Jawa Barat. Ada calon incumbent, gubernur aktif Danny 
Setiawan dan Iwan Sulandjana (disingkat Da’i) yang didukung Partai 
Golongan Karya dan Partai Demokrat. Agum Gumelar-Nu’man Abdul 
Hakim (Aman) diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai 
Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Damai 
Sejahtera, dan sejumlah partai kecil lainnya. Ahmad Heryawan-Dede 
Yusuf didukung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional. 

Hari itu, Haris melihat tampilan menyolok koran Pikiran Rakyat, 
harian terbesar di Jawa Barat. Sebuah iklan display Danny Setiawan 
dan Iwan Sulanjana (Da’i) dalam ukuran spektakuler. Empat halaman 
warna dari halaman 19 sampai 22. Bentuknya advertorial, berisi klaim 
keberhasilan Danny Setiawan lima tahun terakhir. Plus hasil survai 
Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) yang 
meramalkan 42,89 persen suara untuk pasangan Da’i. 
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Sejarah karier Danny-Iwan, testimoni, dan ajakan tokoh masyarakat 
untuk mencoblos Danny-Iwan juga dibeberkan. Misalnya komentar 
mantan Gubenur Jawa Barat Solihin GP, ‘tokoh reformasi’ Amien Rais, 
ulama KH Dedi Wahidi, dalang Asep Sunandar Sunarya, dan artis cum 
politisi Nurul Arifin. Sekilas, iklan ini mirip berita karena tulisan “lembar 
pariwara” tercetak kecil di pojok atas. “Kita dipukul di saat-saat terakhir 
begini,” gumam Haris terkejut. 

Iklan seharga sekitar Rp 100 juta yang dipasang tim kampanye Da’i 
itu meniru sukses strategi beberapa pasangan cagub –cawagub di daerah 
lain. Mereka percaya bahwa hari terakhir kampanye adalah peluang 
besar ‘menempelkan cap’ pada benak pemilih. Cara ini pernah dilakukan 
Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Bahkan Atut mem-bloking iklan 
semua media lokal Banten di hari terakhir kampanye terbuka. 

Selama masa kampanye pilkada Jawa Barat, 27 Maret-9 April 2008, 
hanya pasangan incumbent Da’i yang rajin beriklan di Pikiran Rakyat, 
baik iklan display maupun iklan kuping. Calon lain tidak ada yang 
beriklan di harian itu.  Strategi tebar iklan ini tidak diikuti, misalnya 
oleh pasangan Aman atau Hade. “ Tidak mudah mempengaruhi pilihan 
pemilih melalui iklan media cetak,” kata Haris berdalih.  

Sebelum masa kampanye, iklan Da’i juga beberapa kali tampil 
mencolok. Di Pikiran Rakyat edisi 15 Maret 2008, misalnya, mereka 
mem-booking iklan seperempat halaman bawah cover atau halaman 
A sisipan khusus Pakuan. Iklan berikutnya satu halaman warna pada 
halaman 19 edisi 28 Maret 2008. Selebihnya, mereka tampil dalam iklan 
kolom, yakni pada 30 Maret 2008 di  halaman 2 dan pada 3 April 2008 
di halaman 3 dan 17 dengan ukuran 19,5 x 13 cm. Selain foto pasangan 
Da’i, ikut dipajang foto Ferry Mursyidan Baldan, anggota Fraksi Golkar 
DPR RI.  

Iklan itu masih dikombinasi iklan kuping, berukuran 5 x 5 cm, di 
halaman satu pojok kanan atas, khusus pada 28 Maret dan 2-9 April 
2008. Iklan seharga Rp 5 juta itu menampilkan foto pasangan Da’i yang 
dibumbui kalimat bombastis. Seperti “Satu-satunya yang telah teruji! 1 
untuk Jawa Barat” dan sejenisnya. Ruang iklan itu biasanya dipakai info 
layanan pelanggan. 

Gelontoran iklan ini memang bertujuan menggenjot citra pasangan 
Da’i, terutama Danny Setiawan. Menurut Ketua Da’i Media Center 
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(MDC), Dadan Hendaya, selama lima tahun berkuasa di Gedung Sate, 
Danny Setiawan tidak mampu mempromosikan kinerja positifnya 
kepada khalayak. Meski sudah ditangani tim hubungan masyarakat  
Gedung Sate, citra Danny pas-pasan saja. Maklum, kata Dadan, “Humas 
hanya mengeluarkan press release kegiatan. Humas mandul.” 

Di awal pencalonan, Danny sempat memanfaatkan jasa Lingkaran 
Survai Indonesia. Lembaga survai pimpinan Denny JA ini, pada Desember 
2008, mengumumkan hasil jajak pendapat bahwa Danny Setiawan hanya 
dipilih oleh 16 persen pemilih di Jawa Barat. “Tapi Danny tidak percaya 
survai itu. Dia dikelilingi para penjilat yang semuanya ingin terlihat 
baik,” kata Dadan. 

Belakangan, masuk lembaga survai baru dari Jakarta, Puskaptis, 
pimpinan Husin Yazid. Puskapitis menyorongkan hasil survai yang 
menyenangkan Danny. Dia diprediksi akan menang dengan perolehan 
suara 43 persen. “ Danny percaya betul dengan hasil survai itu,” ujar 
Dadan. Padahal banyak orang, termasuk Dadan, pesimistis dengan 
prospek perolehan suara Danny. 

Seorang sumber yang dekat dengan sang incumbent menuturkan, 
gelontoran iklan seperti di Pikiran Rakyat itu merupakan bentuk 
kepanikan tim Da’i mendekati masa akhir masa kampanye, ketika 
popularitas pasangan itu malah terperosok dibanding para pesaingnya. 
“Meski di publik mereka mengatakan siap menang atau kalah, sebenarnya 
mereka takut kalah,” kata si sumber.  Di akhir pilkada orang tahu, Danny 
terjerembab dengan perolehan suara paling buncit.  

Kembali ke soal iklan. Pihak Pikiran Rakyat sendiri rupanya 
membandrol iklan Da’i dengan special rate. Di koran ini, pasangan Da’i 
hanya dibandrol sekitar Rp 100 juta untuk iklan empat halaman warna. 
Padahal, harga iklan komersial di harian ini mencapai Rp 120 juta per 
halaman.  

Menurut Dadan, iklan murah itu didapat berkat campur tangannya. 
“Orang lain, jika ingin pasang iklan di Pikiran Rakyat empat halaman 
warna, bisa kena Rp 500 jutaan. Lewat saya Rp 200 juta sudah jadi,” 
katanya membanggakan diri.  “Investasi pribadi saya di Pikiran Rakyat  
panjang.”  

Dadan memang pernah 10 tahun menjadi wartawan Pikiran Rakyat, 
mulai dari reporter sampai redaktur. Posisi terakhir dia di koran yang 
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berkantor di Jalan Asia Afrika itu adalah redaktur halaman Bandung 
Raya. Dadan sempat dimutasi ke bagian bisnis menjadi wakil manajer 
marketing communication. Selepas itu, dia mendirikan lembaga 
konsultan Sentra Suhu Sosial Bandung. Semasa pemilihan gubernur 
2008, Dadan disewa tim Da’i sebagai tenaga profesional. Tugas timnya, 
antara lain, mengirim paling tidak empat siaran pers ke media massa. 

Tapi klaim Dadan dibantah Wan Abbas, manajer iklan Pikiran 
Rakyat. “Nggak dong. Sebagai EO (event organizer), dia bisa saja 
ngomong begitu. Dari kita sama saja,” katanya. Selama masa kampanye, 
menurut Abbas,  Pikiran Rakyat memang memberi diskon khusus untuk 
iklan politik. Menurut Erwin dari bagian iklan Pikiran Rakyat, diskon 
iklan politik mencapai 50 persen dari harga bisnis. 

Menurut Abbas, diskon berlaku untuk semua kandidat. Soal pasangan 
Da’i yang lebih sering nonggol, menurut Abbas, itu karena tidak semua 
calon punya duit. ”Iklan kan komersial, siapa punya duit ya boleh iklan,” 
ujar Abbas. 

Lagipula, menurut Abbas,  tak semua pasangan calon menyambut 
tawaran diskon dari Pikiran Rakyat. Abbas mengaku sudah menawari 
iklan ke Agum Gumelar. “Agum mau deal, tapi ditunggu sampai akhir 
masa kampanye tidak muncul,” kata Abbas. Kubu PKS juga ditawari, 
”Tapi tidak punya uang.” 

Menurut Haris Yuliana, ketiga pasangan calon gubernur dan wakil 
gubernur sebenarnya memposisikan Pikiran Rakyat sebagai media iklan 
utama. Maklum, selain distribusinya luas, koran itu cukup mengakar di 
Bandung Raya, bahkan Jawa Barat. Masalahnya,  tarif iklan di koran itu 
lebih mahal dibanding koran lainnya. “Kalau kami pasang di sana, uang 
kampanye bisa habis,” kata Haris. 

Taher Komarudin, Wakil Sekretaris Tim Sukses pasangan Aman,  
punya pertimbangan lain mengapa tidak beriklan di Pikiran Rakyat. 
“Kami kalah start dengan calon lain,” katanya. Mereka mengaku 
didahului tim Da’i yang mengkapling iklan di Pikiran Rakyat.  “Lebih 
baik kami iklan di media lain,” kata Taher. Untuk mengejar ketinggalan 
langkah dalam pembentukan opini, tim Aman memasang iklan di media 
yang belum dimasuki tim lawan, seperti Tribun Jabar, Radar Bandung, 
Radar Tasikmalaya, Radar Bogor, Radar Cirebon, dan Galamedia. 
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Tak hanya di halam iklan pasangan Da’i mendominasi. Mari kita 
tengok rubrik khusus Pikiran Rakyat yang terbit saban hari selama 
kampanye pilkada.  Rubrik “Ngajaga Lembur” dengan  tagline 

¨Menuju Jabar Satu” itu menempati halaman 2. Rubrik ini terdiri atas 
tiga bagian,  masing-masing 2 kolom.  Isinya liputan atas kegiatan ketiga 
kandidat dan informasi seputar pilkada, mulai dari kegiatan Komisi 
Pemilihan Umum sampai komentar dan tulisan pengamat. 

Di Pikiran Rakyat, selama periode kampanye, 27 Maret-13 April 
2008, liputan atas kegiatan pasangan Da’i pun lebih banyak. Dari 61 foto, 
16 di antaranya adalah foto Da’i dan yang terkait dengannya. Adapun foto 
Aman dan Hade masing-masing hanya tampil 12 kali. Hanya 4 foto yang 
memunculkan ketiganya bersamaan. Dari sisi berita, dari 99 item berita, 
20 di antaranya memberitakan pasangan Da’i, 14 berita menyangkut 
pasangan Aman, 12 berita pasangan Hade. Tulisan kolom juga lebih 
banyak diisi sumber dari pasangan Da’i. 

Kesan adanya diskriminasi bisa terlihat, misalnya, pada berita 
“Munajat Cinta” Versi Baru, di Pikiran Rakyat edisi 31 Maret 2008, 
halaman 2. Berita itu menceritakan sejumlah lagu yang diubah liriknya 
oleh para kandidat untuk kepentingan kampanye. Sebagai ilustrasi, 
dipasang foto pasangan Da’i. Trik serupa muncul pada edisi 7 April. 
Dalam berita berjudul Obar & Yadi Dilaporkan ke KPU, yang dipasang 
hanya foto Danny Setiawan. 

Penggiringan opini publik juga dilakukan dengan memuat judul-
judul berita tentang Da’i yang bernada positif dan optimistis. Misalnya,  
Dai Optimistik Menangi Pilgub (29/03/08), Da’i Optimistis Kuasai 
Indramayu (30/3/08), PC NU Se-Jabar Dukung Danny-Iwan (1/4/08), 
dan Pasangan Da’i Direstui Presiden dan Wakil Presiden (2/4/08).  
Kekurangan Danny selama memimpin Jawa Barat atau Iwan Sulandjana 
semasa menjabat Panglima Kodam III Siliwangi sama sekali tak pernah 
disinggung.

Hasil survei Puskaptis yang mengunggulkan pasangan Da’i juga 
dimuat berulang-ulang. Hasil jajak pendapat itu selalu digunakan 
untuk memberikan tekanan atas klaim kesuksesan Danny. Seperti pada 
edisi 30 Maret 2008, dalam berita berjudul Da’i Optimistis Kuasai 
Indramayu. Pada alinea terakhir berita itu, selain dikutip hasil jajak 
pendapat,  juga ditambahkan komentar Husin Yazid, Direktur Eksekutif 
Puskaptis. Husin dikutip mengatakan bahwa hanya calon kepala daerah 
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yang berpengalaman yang bisa menciptakan pendidikan, kesehatan yang 
baik dan terjangkau, serta perbaikan infrastuktur. “ 43 persen responden 
menyakini harapan itu bisa direalisasikan oleh calon gubernur dari 
birokrat berpengalaman dan teruji”, ujar Husin. 

Dalam edisi 28 Maret 2008,  pada berita berjudul “Pertarungan” 
Resmi Dimulai”,  Pikiran Rakyat memerankan diri sebagai pembela 
Da’i. Berita ini bercerita tentang Agum yang tidak menyampaikan visi 
dan misinya sebagai kandidat, tapi malah mengkritik kebijakan Danny 
Setiawan. Agum mengkritik tingginya angka kemiskinan, sekolah rusak, 
gizi buruk dan pengangguran di Jawa Barat. Di alenia bawah, ditulis 
tanggapan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat Uu 
Rukmana: “Dengan menjelek-jelekkan Pak Danny, itu sama artinya 
dengan menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri.“ 

Contoh lain,  dalam edisi 4 April 2008, di halaman satu bagian 
bawah, Pikiran Rakyat memuat berita Danny Setiawan & Dada Rosada 
Raih Penghargaan dengan foto keduanya mengenakan jaket kuning. 
Diceritakan Danny dan Dada memperoleh penghargaan dari Kosgoro 
1957 yang dipimpin Agung Laksono di Jakarta. Keduanya sebagai kader 
Kosgoro 1957 dinilai telah menunjukkan kepedulian yang besar terhadap 
kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Penempatan berita di halaman 
satu ini menunjukkan bahwa berita itu dianggap penting oleh redaksi.  

Apakah semua berita bernada promosi punya kaitan dengan banjir 
iklan Da’i di Pikiran Rakyat? Noe Firman, redaktur desk Pilgub Jabar 
Pikiran Rakyat, membantah dikatakan redaksi telah pilih kasih. “Isi 
berita itu asalnya dari lapangan. Kalau satu berbobot satu lainnya tidak, 
itu bukan salah kami. Itu produk mereka,” katanya. Noe mencontohkan, 
jika kampanye satu pasangan diberitakan garing, membosankan, dan 
mendapat reaksi kurang bagus, itu bukan tanggung jawab redaksi. “Isi 
berita kan tidak bisa ngarang-ngarang. Masak mau dibikin lain,” lanjut 
Noe. 

Noe Firman juga menjamin sikap redaksional Pikiran Rakyat  
berimbang dan tidak memihak. Pikiran Rakyat tidak merencanakan siapa 
kandidat yang banyak diberitakan atau kurang diberitakan. Aktifitas si 
calonlah yang lebih banyak menentukan. Secara institusi, Pikian Rakyat 
tidak memihak kepada siapapun. ”Mungkin ada peliputan yang lebih 
semangat ke situ. Tapi itu karena seorang calon lebih banyak dan lebih 
menarik kegiatannya untuk ditulis.” Apalagi,  menurut Noe, tim Danny 
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Setiawan sangat aktif. “Tidak ada kegiatan saja, release Danny Setiawan 
masuk.” 

Pemimpin Redaksi Pikiran Rakyat, Yoyo S Adiredja, juga menepis 
tuduhan bahwa korannya telah memihak. “Nyatanya tidak ada komplain 
dari pihak mana pun. Itu indikasi bahwa berita kita diterima,” katanya.  Ia 
malah mengkritik kandidat yang tidak maksimal memanfaatkan masa 
kampanye. “Sebagian calon tidak bisa memanfaatkan momentum. 
Mereka seharusnya membuat acara dan pernyataan yang bagus, bukan 
sebaliknya”. 

Menurut Yoyo, dalam seluruh proses pilkada, kebijakan redaksi 
adalah bertindak senetral-netralnya. Sikap redaksi ini tidak ada kaitannya 
dengan iklan. “Bisa saja si calon A iklannya banyak, tapi beritanya 
sedikit,” ujar Yoyo.  

Tapi, beberapa sumber di Pikiran Rakyat membisikkan hal berbeda. 
Menurut mereka, sikap redaktur koran itu terbelah dua. Sebagian 
berpihak kepada Danny Setiawan, sebagian lagi kepada Agum Gumelar. 
“Tidak ada yang berpihak ke Hade,” kata seorang sumber. Tak hanya 
menuduh, si sumber pun menuturkan, saat hasil perhitungan cepat 
pilkada menyatakan Hade unggul, ruang redaksi koran tertua di Bandung 
itu lesu. “Orang diam semua. Padahal, ramai orang,” ujarnya. 

Sikap politik Pikiran Rakyat  terhadap para pejabat tumbuh 
bersama perjalanan koran tersebut. “Pikiran Rakyat selalu 
harmonis dengan pemerintahan. Siapa pun pemerintahannya,” 

kata Dadan Hendaya, mantan wartawan Pikiran Rakyat.  

Agus Sopian dalam tulisannya Konglomerat Media Jawa Barat 
(Pantau, Juli 2002) mencatat, Pikiran Rakjat , yang di tahun 1950-
an dipimpin Djamal Ali, terbelit konflik internal. Aturan pemerintah 
kala itu, koran harus berafiliasi dengan partai politik. Ternyata hanya 
sebagian wartawan yang mau berafiliasi.

Pada 1966, sejumlah wartawan eks Pikiran Rakjat menemui Ibrahim 
Adjie, Panglima Komando Daerah Militer Siliwangi, Jawa Barat. Para 
wartawan itu, antara lain, Sakti Alamsjah, Amir Zainun, Soeharno 
Tjitrosoewarno, dan Atang Ruswita. 

Mereka yang menolak berafiliasi itu meminta izin Ibrahim Adjie 
untuk menerbitkan Harian Angkatan Bersendjata edisi Jawa Barat, 
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cabang dari Harian Angkatan Bersendjata yang terbit di Jakarta.  

Harian Angkatan Bersendjata edisi Djawa Barat terbit perdana 24 
Maret 1966 setebal empat halaman. Mirip dengan induknya, harian ini 
berisi berita-berita untuk menyuarakan sikap dan pandangan tentara 
dan Orde Baru. 

Setahun kemudian, Departemen Penerangan mencabut aturan wajib 
afiliasi dengan partai politik itu. Pengelola Harian Angkatan Bersendjata 
edisi Jawa Barat lalu menghadap Panglima Kodam Siliwangi yang 
baru, Letnan Jenderal HR Dharsono untuk melepas Harian Angkatan 
Bersendjata dari induknya dan  mengganti nama koran itu menjadi 
Pikiran Rakyat, seperti nama koran lama tempat mereka bekerja. 

“Ketergantungan mereka pada militer putus dengan sendirinya. 
Namun, jabang bayi Pikiran Rakyat tetap mendapat belaian tokoh-
tokoh militer setempat secara pribadi,” tulis Agus. Para panglima Kodam 
SIliwangi saat itu dikenal sebagai pendukung paling radikal Orde Baru. 
Mereka berani mengambil langkah politik sepihak mendukung Orde 
Baru, diantaranya yang terkenal adalah aksi penyederhanaan partai. 

Ibrahim Adjie dan bekas anak buahnya, Nawawi Latief, mantan juru 
bicara Kodam Siliwangi termasuk tokoh-tokoh militer yang menjaga 
kehidupan Pikiran Rakyat. Bahkan Nawawi Alief-lah yang mencarikan 
pinjaman modal awal Pikiran Rakyat. Soal jumlah pinjaman itu hingga 
sekarang ada dua versi angka, yakni Rp 600 ribu atau Rp 6 juta. Karena 
dianggap berjasa besar, Nawawi Latief mendapat bagian saham pendiri 
yang kini diwariskan kepada anaknya, Rosihan S Alief. 

Pikiran Rakyat versi baru ini cepat berkembang ke seluruh Jawa 
Barat, bahkan hingga luar Jawa Barat. Pada 1975, Pikiran Rakyat 
membeli mesin cetak dari Inggris dengan fasilitas kredit dari Bank 
Rakyat Indonesia. Perluasan pasar dan iklan mulai berkembang cepat 
seiring seiring peningkatan oplah. Kini, menurut Asep S Bakrie, juru 
bicara Pikiran Rakyat, tiras harian ini mencapai 180 ribu pada hari-hari 
biasa. Pada Sabtu – Minggu, tiras koran ini tembus 200 ribu eksemplar. 

Karakter koran yang dibidani oleh “eksponen terkuat Orde Baru” 
itulah yang membuat Pikiran Rakyat berwatak ‘dekat’ dengan birokrat 
di Jawa Barat. Di masa Orde Baru sudah tentu harian ini dekat dengan 
partai berkuasa: Golongan Karya. 

“Isi perut Pikiran Rakyat biasa saja. Tak ada kecenderungan untuk 
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berhadapan secara diametral dengan kekuasaan. Apalagi mengutuki 
pemerintah setempat. Dari dulu sampai sekarang, pemberitaan Pikiran 
Rakyat tetap datar,  santun, afirmatif, kadang-kadang berkesan melulu 
cari aman,“ tulis Agus Sopian. 

Ada banyak contoh soal kedekatan Pikiran Rakyat dengan Golkar. 
Atang Ruswita, salah satu pendiri dan Pemimpin Umum sekaligus 
Pemimpin Redaksi Pikiran Rakyat sejak berdiri hingga 2002, pernah 
menjabat sebagai anggota DPR/MPR dari Golongan Karya. “Saat 
menjabat anggota DPR Pak Atang non-aktif,” kata Yoyo S Adiredja, 
Pemimpin Redaksi Pikiran Rakyat. 

Tokoh lainnya adalah H Abdullah Muchamad Ruslan (HAM Ruslan). 
Tokoh yang bergabung dengan Pikiran Rakyat pada 1974 ini, mulai 1984, 
aktif sebagai staf Biro Media Massa Golkar Jawa Barat. Pada Pemilihan 
Umum 1992, Ruslan—yang saat itu menjabat sebagai Redaktur Pelaksana 
Pikiran Rakyat—menjadi  anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Bandung dari Golkar. 

Pada Pemilu 1997,  Ruslan kembali terpilih dari Golkar. Pemilu 1999 
mengantarkan dia menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Setelah 
Pemilu 2004, Ruslan menduduki jabatan Ketua DPRD Jawa Barat. Saat 
menjadi Ketua DPRD Jawa Barat itulah  ia baru melepas jabatan Wakil 
Pemimpin Perusahaan (2004), setelah sebelumnya menjabat Pemimpin 
Harian Redaksi Pikiran Rakyat. “Kalau dia tidak dari PR, tidak mungkin 
dia menjadi anggota DPRD dari Golkar,” kata sumber yang pernah 
bekerja di Grup Pikiran Rakyat.  

Pada 2003, Danny Setiawan—yang diusung Partai Golkar—menjadi 
Gubernur Jawa Barat menggantikan Nuriana yang telah menjabat dua 
periode. Pikiran Rakyat dan Gubernur Danny pun meneruskan ‘ikatan 
batin’ yang sudah terbentuk. “Masing-masing saling mengamankan 
kepentingannya. Gubernur tidak diobok-obok Pikiran Rakyat. 
Manajemen koran juga berpikir bisa melanggengkan kepentingannya,” 
kata seorang sumber yang bekerja di harian ini. 

Bagi Pikiran Rakyat, kepentingan itu sangat mendasar. Yakni 
mempertahankan iklan pemerintah daerah dan pelanggan yang 
mayoritas birokrat. Sekitar 60 persen pelanggan Pikiran Rakyat 
sekarang  adalah pegawai dan birokrat di Jawa Barat. Sementara bagi 
Danny, kepentingannya tentu saja berupa pembentukan opini publik.  

Liputan Independent.indd   119 18/06/2009   10:42:19



W
A

JA
H

 R
ET

A
K

 M
ED

IA
, 

K
u

M
Pu

LA
N

 L
A

PO
R

A
N

 P
EN

EL
u

Su
R

A
N

 

120

Sikap pemihakan Pikiran Rakyat memang tidak pernah secara terbuka 
disampaikan kepada publik. Petinggi koran itu menyampaikan sikapnya 
di kalangan wartawan Pikiran Rakyat secara tidak langsung. Sumber di 
Grup Pikiran Rakyat mengatakan, saat Atang Ruswita masih hidup, di 
lingkungan Pikiran Rakyat sering didengungkan ”Pikiran Rakyat bukan 
corong pemerintah, bukan pula oposan pemerintah.”  Praktiknya yang 
lebih ditekankan, kata si sumber, adalah “bukan oposan pemerintah”. n

KISAH WARTAWAN       
PENCARI IKLAN 

Di masa gubernur Danny Setiawan, Irwan Nastir adalah salah satu wartawan 
Pikiran Rakyat  yang bertugas di Gedung Sate, pusat administrasi Provinsi Jawa 
Barat. Pria 38 tahun ini bergabung dengan harian ini pada 1994, setelah sebelumnya 
bekerja di tabloid Salam. 

Sebagai wartawan, Irwan memiliki komunikasi yang baik dengan Danny Setiawan. 
Dia mengklaim gagasan dan masukannya selalu direspon oleh Danny. “Alhamdulillah, 
masukan dari saya banyak yang diterima,“ ujar Irwan.  Kedekatan Irwan dengan 
Danny dibenarkan oleh koleganya sesama wartawan. “Ia bisa hotline ke Gubernur 
(Danny Setiawan),” kata sumber di Grup Pikiran Rakyat. 

Di luar pekerjaan jurnalistik, Irwan adalah salah seorang anggota Komite 
Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat. Komite ini adalah 
badan ad hoc non-birokasi yang memberikan berbagai rekomendasi kepada Bappeda. 
Irwan satu-satunya wakil dari unsur wartawan. Selebihnya, para pakar dari berbagai 
kampus di Jawa Barat. 

Dalam tim ini, Irwan mengaku  mendapat honor jika datang ikut rapat. “Kalau 
tidak datang ya tidak dapat honor,” ujarnya. Salah satu programnya adalah program 
pendanaan kompetisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat di 15 daerah di 
Jawa Barat. 

Selain itu, Irwan terlibat sebagai sekretaris dalam Koperasi Sauyunan. Koperasi 
ini didirikan pada 2007 oleh pimpinan Pikiran Rakyat, Gubernur Danny Setiawan, 
beberapa Walikota/Bupati, dan tokoh-tokoh Jawa Barat. Syafik Umar, Direktur Utama 
Pikiran Rakyat, kini menjabat sebagai ketua koperasi yang asetnya mencapai Rp. 500 
– 600 juta tersebut. 

Menurut Danny Setiawan, seperti dikutip harian Kompas (1/10/07), tidak ada 
modal koperasi yang berasal dari anggaran pemerintah daerah untuk koperasi ini. 
Modal terkumpul dari para pendiri per orang setor Rp 50 juta. 
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Berkat kiprahnya itu, menurut seorang sumber di Grup Pikiran Rakyat, Irwan 
bisa berperan sebagai ‘penyalur’ iklan pemerintah provinsi. Mulai dari iklan insidentil 
sampai iklan rutin seperti lelang. “ (Wartawan) mencari iklan tidak diharamkan. Kalau 
mendapat iklan tidak melanggar (aturan perusahaan), apa salahnya?” kata Irwan. 

Pada pemilu 2004 lalu misalnya, ia mendapat iklan hampir Rp 400 juta dari PDI-
Perjuangan. “Itu karena pergaulan. Saya dikasih iklan dari PDI-Perjuangan untuk 
Pikiran Rakyat. Itu sah saja,” ujarnya. Kebetulan, katanya, tidak semua orang paham 
cara memasang iklan. Di Pikiran Rakyat, wartawan yang bisa mendatangkan iklan 
mendapat fee sekitar 30 persen dari total nilai iklan.  

Meski lebih banyak beredar di lapangan, Irwan pun punya kedekatan dengan para 
petinggi Pikiran Rakyat.  Karena itu, ia kerap menjadi penghubung antara pejabat 
Gedung Sate dengan pemimpin Pikiran Rakyat.  “Pikiran Rakyat ingin punya 
komunikasi politik dengan gubernur, siapa pun gubernurnya. Ketika gubernurnya tidak 
mau berkomunikasi politik secara non-formal, ya repot,” kata Irwan. 

Tapi Irwan membantah kedekatannya dengan Danny dan pejabat Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat ‘mencemari’ karya jurnalistiknya. “Wartawan itu jangan dinilai 
dari pergaulannya. Wartawan bisa bergaul dengan pelacur, pejabat, atau dengan siapa 
saja. Tapi lihatlah karyanya,” katanya. Irwan mencontohkan, berkat pergaulannya 
dengan pejabat provinsi, ia berhasil membongkar kasus ‘Kavling-gate”. Perkara 
senilai Rp 25 miliar ini akhirnya membuat sejumlah anggota DPRD Jawa Barat 
periode 1999 – 2004 menjadi pesakitan. Danny Setiawan—yang saat kasus itu terjadi 
menjabat Sekretaris Daerah Jabar—-pun harus datang sebagai saksi di pengadilan. 

Pemimpin Redaksi Pikran Rakyat, Yoyo S Adiredja, mengatakan wartawannya 
tidak boleh mencari iklan. Ini untuk menjaga integritas wartawan agar tidak 
memperbesar atau memperkecil berita karena kepentingan pengiklan. “Tapi kita tidak 
bisa menerapkan aturan kaku. Informasi (iklan) kan bisa diteruskan ke biro iklan,” 
katanya.   Di lapangan, kata Yoyo, orang kerap menitip iklan ke wartawan yang dia 
kenal. Tapi di Pikiran Rakyat berlaku aturan iklan harus lewat biro iklan. “ Urusan 
persentase itu urusan agen dan yang memperoleh iklan. Itu aturan mainnya,” kata 
Yoyo. 
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MenjaLa IKLan aLa tIMex
Oleh Olyvianus Dadi Lado

Timor Ekspress memilih meramu berita kriminal ketimbang 
politik. Lebih ampuh untuk menjaring iklan.

Sebendel koran pagi Timor Exspress  dan kopi hangat adalah 
‘hidangan’ wajib Paul Sinlaeloe, pria berbadan tegap yang bekerja 
di Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat 

(PIAR), sebuah organisasi non pemerintah di Kota Kupang. Kantornya 
sudah bertahun-tahun berlangganan Timor Exspress.  

Paul, atau biasa dipanggil Ompol, belakangan kerap mengeluh. 
“Kalo menurut beta... Timor Express lebih utamakan iklan,” ujarnya. 
Srrrruuuuuutt... Ompol menyeruput kopi hitam di gelas plastik biru. 
“Bisa katong lihat sendiri to, di halaman pertama tu hampir-hampir 
tulisan Timor Express sa tatutup iklan,” lanjut dia. 

Ompol yang menjadi pembaca setia Timex karena liputan berita-
berita korupsi merasa koran kesayangannya kian tumpul. “Beritanya 
hanya sepotong-sepotong,” jelasnya. Dan yang lebih membuatnya 
jengkel,” Katong baca berita musti basambung pi halaman lain tu yang 
bikin malas”. 

Redaksi harian pagi Timor Express, yang beralamat di Jalan 
RA Kartini nomor 1A Kelapa Lima, Kupang, mudah ditemui. 
Kantornya sejajar dengan pintu gerbang menuju area wisata Gua 

Monyet dan Hotel Sasando, sebuah hotel bintang tiga di Kupang yang 
cukup ternama. 

Kantor Timex hanya sebuah gedung satu lantai, bercat biru, tapi 
berhalaman luas. Halaman itu disemen. Bagian belakang halaman 
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langsung berbatasan dengan area wisata Gua Monyet.  Selain ruang 
redaksi, di kantor itu juga terdapat percetakan dan kantor PT Timor 
Express Intermedia, perusahaan penerbit Timex. 

Ruang redaksi berada di bagian tengah gedung dan penuh sekat. 
Pemimpin redaksi mendapat jatah satu ruang kecil yang dibatasi meja 
telepon dan lemari arsip dari kayu. Satu ruang agak besar dipakai sebagai 
ruang wartawan.  Ini ruangan paling ramai. Ada sepuluh unit komputer 
di sana, dengan dua lemari kayu untuk arsip di pojok. Meja-meja disusun 
menyusur tembok ruangan. Satu ruang lain, berisi tiga unit komputer 
dan satu unit printer, tempat kerja desainer grafis.

Timex terbit perdana  pada 21 Juni 2003,  bermodalkan delapan 
wartawan,  seorang  redaktur pelaksana, dan seorang pemimpin redaksi. 
Pemimpin redaksi pertama adalah Yusak Riwu Rohi. Kini, jabatan itu 
beralih ke Simon Petrus Nilli. Adapun Yusak, naik pangkat menjadi 
direktur PT. Timor Intermedia Ekspress.  Seiring kemajuan perusahaan, 
jumlah wartawan Timex pun meningkat. “Jumlah pastinya saya tidak 
tidak tahu, tapi sampai duapuluhan lah,” kata Simon. 

Simon  belum lama menjadi pemimpin redaksi.  Ia tamatan fakultas 
pertanian Universitas Nusa Cendana, Kupang. Penampilannya sederhana 
dengan rambut potong pendek dan nada bicara cepat.  Karirnya sebagai 
wartawan dimulai di harian umum NTT Ekspres—yang kini almarhum—
setamat kuliah pada 1999.  Setelah NTT Ekspres bubar, berkat ajakan 
Yusak, ia bergabung dengan Timor Express. 

Oplah awal Timex hanya 500 eksemplar. Tiga hari pertama, Timor 
Express dibagi gratis ke pembaca di Kupang, “Ya itu bagian dari promosi,” 
kata Stenly Boimau, satu dari delapan wartawan awal koran tersebut. “ 
Kini oplahnya 25 ribu eksemplar,” kata Haeruddin, manajer iklan Timex, 
yang berasal dari Ujung Pandang.  Hampir sepertiganya, atau sekitar 8 
ribu eksemplar, adalah jatah langganan. 

Koran di bawah Fajar Grup—kapal induk perusahaan media milik 
Harian Fajar Makasar dan kelompok Jawa Pos—berkembang menjadi 
satu dari tiga koran besar di Kupang. Dua lainnya adalah Harian Umum 
Pos Kupang, milik jaringan Kompas Gramedia Grup, dan Harian Umum 
Kursor, sebuah harian lokal yang tak punya back up jaringan media 
besar. 

PT Timor Express Intermedia dikomandani Sultan Eka Putra sebagai 
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direktur utama. Pembina perusahaan ini adalah HM Alwi Hamu, pemilik 
harian Fajar dan raja koran di Indonesia Timur. Alwi berkongsi di 
berbagai media dengan Aksa Mahmud dan HM Jusuf Kalla, kini wakil 
presiden.  

Komisaris utama PT Timor Express Intermedia adalah Syamsu 
Nur, yang juga wakil direktur di PT Media Fajar. Di jajaran komisaris 
ada Suwardi Thahir yang juga direktur Fajar TV, Ridwan Arif, Direktur 
Keuangan PT  Media Fajar, dan Agus Salim Alwi yang juga Direktur 
Pemasaran di PT Media Fajar. Hanya satu orang dari luar harian Fajar 
yang dipercaya memegang posisi kunci di Timex, yaitu Yusak Riwu 
Rohi.

Timor Express terbit dalam tiga sisipan atau gepok.  Gepok pertama, 
terdiri delapan halaman, berisi berita nasional. Gepok kedua, 
dari halaman sembilan sampai enam belas, berisi informasi dari 

daerah. Sisanya tiga halaman akhir, menjadi gepok tiga yang berisi 
informasi hiburan dan olah raga.  Uniknya, justru gepok ketiga inilah 
deadline cetak terakhir Timex, bukan gepok pertama seperti lazimnya 
koran umum. 

Untuk ukuran lokal, wartawan Timex bergaji cukup. “Ohhhoo kalau 
saya bilang jauh di atas UMP. Gaji untuk karyawan paling rendah di sini 
saja jauh di atasnya,” kata Simon, tanpa menyebut angkanya. Sebagai 
patokan, Upah Minimum Provinsi (UMP) di Nusa Tenggara Timur pada 
tahun 2007 adalah Rp. 650.000 per bulan. 

Berita di Timor Express, laiknya media mainstream lainnya, 
kebanyakan dikemas dalam bentuk straightnews. “Ada juga yang jenis 
tulisan byline,” kata Simon. Tulisan byline ini sebenarnya mirip jenis 
berita soft news atau feature.  Di Timex, berita byline ini umumnya 
dipasang di halaman pertama bagian bawah.  Disebut byline karena di 
bagian atas tulisan dicantumkan nama penulisnya. 

Pencantuman nama si penulis ini untuk memberi penghargaan atas 
inisiatif dan kerja si wartawan.  “Itu menandakan si wartawan punya 
kemampuan di atas rata-rata,” kata Simon. Cara ini adalah kebiasaan di 
lingkungan Jawa Pos Grup.   Sedangkan di berita straight news hanya 
dicantumkan kode wartawan. “Ini untuk keamanan si wartawan,” lanjut 
Simon, tanpa menjelaskan apa maksudnya. Tulisan straight news ini 
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kebanyakan hasil kerja tim.

Timex lebih menonjolkan berita-berita kriminal. “Timex  bercirikan 
investigasi, makanya kita bilang Timex itu cerdas dan konsisten,” kata 
Simon, memuji korannya.  Apalagi kalau tindak kriminal itu dilakukan 
tokoh-tokoh penting. Koran ini, misalnya, aktif memberitakan  dugaan 
keterlibatan Agus Talan, ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara 
(TTU), dalam pembunuhan Paulus Usnaat. “Kita ikuti terus kasusnya. 
Segala sisi kita telusuri, siapa itu Agus Talan, bagaimana keluarganya, 
kehidupan mereka, hubungan dengan korban, apakah benar dia terlibat? 
Jadi semuanya kita investigasi,” jelas Simon. 

Paulus Usnaat pada Juni 2008 lalu ditemukan tewas dalam sel polisi 
sektor Numpene. Ditemukan dua luka sobekan akibat benda tajam di 
tubuhnya dan kerusakan pada alat vitalnya. Kematiannya mengundang 
reaksi masyarakat luas. Pihak kepolisian mulai dari tingkat resort di 
TTU, Kepolisian Daerah NTT hingga Markas Besar Kepolisian Republik 
Indonesia ikut turun tangan. Kasus ini sekarang masih dalam penyidikan.  
Timex intens menulisnya pada bulan Januari hingga Maret 2009 lalu.

Liputan Usnaat berhasil mendongkrak pasar eceran Timex.  Berita 
itu diminati publik, karena mengungkap tindakan sadis oleh seorang 
pejabat lokal.  Masyarakat di NTT memang sangat menyukai berita-
berita kriminal.  Porsi kedua, baru berita-berita politik. Timex sendiri 
sangat sadar perkara selera ini. 

Dari arsip pemberitaan di situs on line-nya, juga terlihat liputan 
investigasi ala Timex lebih didominasi berita kriminal. Sedang berita-
berita politik jarang diliput secara mendalam. 

Contoh saja, berita mengenai Setya Novanto, calon legislatif DPR dari 
Daerah Pemilihan (Dapil) NTT II, hanya menyangkut kegiatan-kegiatan 
sosial politikus yang terlibat dalam skandal Bank Bali ini. Padahal 
kegiatan sosial itu jelas bermotif kampanye. Tak ada liputan kritis Timex 
atas kegiatan yang bisa diindikasikan sebagai pelanggaran kampanye 
itu. 

Pernah memang ada berita penolakan pencalonan Novanto oleh Forum 
Komunikasi dan Silahturahmi Pemuda NTT Bersaudara (Forsatu),  yang 
mengaku mewakili warga empat kabupaten di pulau Sumba, wilayah 
Dapil II NTT.  Mereka menolak Novanto yang dilahirkan di Bandung dan 
besar di Surabaya ini mewakili wilayah itu di pemilu legislatif 2009. Pada  
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periode DPR RI 2004-2009, politisi Partai Golkar ini terpilih mewakili 
NTT. 

Pada Februari 2005 dan Juli 2006, nama Novanto disebut-sebut 
beberapa media nasional terlibat penyelundupan 60 ribu ton beras 
asal Vietnam. Tapi,  Timex tidak menulisnya.  Begitu juga ketika bulan 
Oktober 2008 lalu, waktu Novanto bersama Alex Marbun dihebohkan 
berkunjung ke kantor KPK untuk ‘mengurus’ anggaran pembangunan 
gedung KPK sebesar Rp 90 miliar.  

Berita yang meramaikan halaman media nasional hingga Februari 
2009 itu tak sedikitpun mendorong Timex untuk memuat liputannya. 
Padahal, dalam arsip berita Jawa Pos News Netwotk (JPNN), sistem 
jaringan berita maya milik Jawa Pos Grup, ada dua berita tentang 
kunjungan Setya Novanto ke KPK. Berita ini sangat relevan dan penting 
diketahui oleh publik di NTT sebagai stakeholder politik Novanto. Tapi, 
Timex yang sebenarnya bisa mengunduh berita JPNN itu sama sekali tak 
berniat memberitakannya. 

Bagi Timex, seperti koran milik Jawa Pos umumnya, iklan adalah tuan 
utama yang mesti dilayani. Hampir di setiap edisinya, koran itu berubah 
tata letaknya, dari halaman depan hingga belakang. “Di depan itu, yang 
tetap hanya kolom kiri dengan kolom bawah atau banner,” kata Ronald 
Dio, atau biasa dipanggil Rolex, yang sudah tiga tahun bekerja sebagai 
juru tata letak (lay outer) di Timex.  Perubahan tata letak itu, kata Rolex, 
dipengaruhi oleh jumlah iklan. 

Lay out di tiap halaman dirancang tim pracetak dengan memikirkan 
penempatan iklan, setelah itu baru penempatan beritanya. Ini memberi 
peluang kepada para lay outer untuk memotong berita –pekerjaan yang 
seharusnya dilakukan redaksi atau editor—agar berita bisa muat pada 
ruang yang tersisa.  Dalihnya struktur piramida terbalik memungkinkan 
pemotongan dilakukan petugas tata letak tanpa mengurangi substansi 
pemberitaan.    

“Timex itu fleksibel. Jika iklan banyak, kita tambah halaman. Tapi 
iklan jangan mempengaruhi berita,” kata Simon ketika ditanyakan 
apakah ada standar jumlah iklan pada setiap halaman Timex.  Pada 
terbitan Jumat, tanggal 06 Maret 2009 misalnya, karena banyaknya 
iklan yang masuk, Timex menambah empat halaman. Dari 20 halaman 
menjadi 24 halaman.  Penambahan halaman sampai tiga halaman juga 
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terjadi pada iklan ucapan selamat atas pelantikan Bupati dan Wakil 
Bupati kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) periode 2009-2014.  TTS 
adalah sebuah kabupaten di sebelah timur yang berjarak sekitar 100-an 
kilometer dari Kupang. 

Hampir setiap halaman Timex dipasangi iklan. Tak dibuat garis 
pembatas antara iklan dan berita. Barangkali ini kebijakan internal 
Timor Express.  Padahal lazimnya, dibuat firewall sebagai pembatas 
antara iklan dan berita. Untuk menjelaskan bahwa sebuah iklan terpisah 
dari editorial dan mencegah campur aduk. 

Selain iklan dispaly, Timex juga menerima iklan advertorial. Seperti 
namanya, yang berasal dari dua kata, advertising  dan editorial, iklan ini 
bentuknya mirip berita.  Parahnya lagi advertorial kadang tidak dijelaskan 
secara jujur kepada publik sehingga disangka berita. Menurut Simon, 
setiap advertorial di Timex diberi penjelasan atau tulisan advertorial di 
atasnya sebagai tanda. “Atau kita beri kode “adv” di bagian bawahnya”, 
katanya. 

Menurut Haeruddin, manajer iklan Timex, istilah advertorial 
sudah tak lagi dipakai.  “Sekarang kita memakai istilah iklan layanan 
masyarakat atau sponsorship,” katanya. Sementara itu menurut Yan 
Tandi, manajer keuangan Timor Express, advertorial memiliki kontrak 
atau MoU (Memorandum of Understanding).  

Pada Timex, edisi 3 Februari 2009, di halaman pertama bagian bawah, 
ada berita berjudul “Berjuang Untuk Orang Timor”. Terpampang gambar 
tokoh tulisan itu, Eurico Guterres, yang namanya dikenal saat konflik 
pasca referendum di Timor Timur tahun 1999 lalu. Eurico, yang menjadi 
komandan pejuang pro integrasi, sempat diadili di Jakarta dan dipenjara 
tapi kemudian dibebaskan Mahkamah Agung karena dinyatakan tak 
bersalah.  Kini, Eurico adalah ketua Partai Amanat Nasional di NTT, 
dan saat ini ia dicalonkan sebagai anggota parlemen di pemilu legislatif 
2009. 

Berita itu mencoba menceritakan visi dan misi Eurico. Tulisan empat 
kolom itu berisi 17 alinea.  Dua alinea di halaman pertama, sisanya 
bersambung ke halaman tujuh. Pada akhir tertulis kode (*/vit/adv). Itu 
tanda bahwa tulisan ini adalah advertorial. Tapi lay out dan tulisannya 
seperti berita.  Pemberian kode “adv” di akhir tulisan itu, dalam huruf 
kecil dan digabung dengan kode wartawan,  terkesan sengaja dilakukan 

Liputan Independent.indd   128 18/06/2009   10:42:20



129

M
EN

JA
LA

 I
K

LA
N

 A
LA

 T
IM

Ex

Timex agar pembaca melahapnya sebagai berita, karena tidak tahu.  
Pemasang iklan sudah pasti senang dan ujungnya, menguntungkan 
koran tersebut. n
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bODReK MaDe In    
DeLI SeRDang
Oleh Irvan

Sejumlah wartawan di Deli Serdang membuat kriteria layak 
berita baru. Bagi mereka,  berita menarik harus  mengandung 
kasus dan juga duit.

Ismail namanya. Profesinya wartawan. Medianya sulit dicari dan 
hanya dikenal oleh sedikit orang: surat kabar mingguan Bidik Kasus, 
terbitan Medan. Pos liputannya di Deli Serdang. Di kota kabupaten 

yang berjarak 30 kilometer dari Medan itu, nama bapak satu anak ini 
cukup dikenal. Sayangnya bukan untuk urusan berita, melainkan urusan 
lain: peras memeras. 

Ismail dikenal wartawan di Deli Serdang sebagai spesialis 86, 
meminjam istilah kalangan polisi untuk damai di tempat ketimbang 
’diberitakan’ miring. Untuk semua lagaknya itu, warga Jalan Panglima 
Denai, Medan, Sumatera Utara ini, mengaku punya alasan sendiri. 

Begini, katanya. Sebagai wartawan Bidik Kasus, Ismail tak menerima 
honor apalagi gaji bulanan. Ia tertarik melamar menjadi wartawan 
karena syaratnya gampang. Pria 30 tahun ini cukup datang ke kantor 
redaksi Bidik Kasus di Jalan Mangaan, Pasar III Mabar, Kecamatan 
Medan Deli. Dengan membayar Rp 150 ribu, ia sudah mendapat kartu 
pers berhiaskan foto dirinya. Resmilah Ismail menjadi wartawan.

Suprapto, Kepala Biro Bidik Kasus di Deli Serdang, menjelaskan 
hal serupa kepada penulis. Dengan berpura-pura melamar menjadi 
wartawan Bidik Kasus, penulis diberi informasi hak dan kewajiban 
wartawan Bidik Kasus, persis yang disampaikan Ismail. 

Kewajibannya sebagai wartawan bisa dianggap enteng, bisa tidak. 
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”Tiap terbit, anda wajib menjual 15 eksemplar koran,” kata Suprapto. 
Karena korannya terbit mingguan, waratawan Bidik Kasus sebulan 
harus menyetor setara penjualan 60 eksemplar koran. Dengan harga 
per eksemplar Rp 3 ribu, total duit setoran Rp 180 ribu perbulan. Bagi 
Is—panggilan akrab Ismail—dan sejumlah wartawan Bidik Kasus lain, 
’target’ sebesar itu termasuk berat. Harus banting tulang, baru ’setoran’ 
itu bisa ditutup. 

Lalu dari mana Is bisa menghidupi keluarganya? ”Pintar-pintar 
wartawan lah di lapangan,” katanya.  Setiap bulan, Is harus membawa 
pulang penghasilan sedikitnya Rp 1,5 juta. Itu ongkos hidup sebulan istri 
dan satu anaknya yang masih balita. Duit itu sudah termasuk ongkos 
sewa rumah, rekening air, listrik dan susu anak. 

Beban ’gaji’ dan setoran itu memaksa Ismail mencari narasumber 
yang cepat menghasilkan uang. Di koran Bidik Kasus, setiap wartawan 
diberi kelonggaran seluas-luasnya menggali berita.  Soal akurasi berita, 
itu urutan nomor sekian. Yang penting berita naik cetak, dan esoknya 
harinya, si wartawan mendapat keuntungan dari berita tersebut. ” Orang 
kantor cukup mengerti soal itu,” ujar Is.

Meskipun korannya tidak beredar umum di pasaran, wartawan Bidik 
Kasus cukup ’berkibar’ di antara para jurnalis di Medan dan Deli Serdang. 
Bahkan sebagai koran mingguan,  Bidik Kasus sudah memiliki biro-biro 
daerah. Meliputi seluruh kabupaten/ kota di Sumatera Utara, Nanggroe 
Aceh Darussalam (NAD), dan sejumlah perwakilan di Sumatera Barat. 

Tidak diketahui persis bagaimana kiat dan manajemen mengelola 
koran seperti Bidik Kasus, sehingga mereka bisa berkembang. Basri 
Lubis, Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi Bidik Kasus, mengunci 
mulutnya rapat-rapat menolak menjawab soal tersebut.

Di Deli Serdang, wartawan seperti Ismail bukan cuma seorang. Mereka 
kerap meliput berita secara bergerombol, seperti ikan teri. Pejabat dan 
narasumber setempat punya sebutan khusus untuk wartawan seperti 
Ismal cs, yakni jurnalis kasus. Itu setipe dengan sebutan bagi jurnalis 
bodong alias wartawan tanpa surat kabar (WTS), yang lebih memburu 
amplop ketimbang memburu berita. 

Tiap hari, Ismail dan kawan-kawannya bergerilya dari satu instansi 
ke instansi lain, dari satu sumber ke sumber lain, untuk mendapatkan 
‘pucuk’ (istilah untuk uang, red). Biasanya Is dan beberapa rekannya 
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sudah punya bahan atau informasi awal tentang suatu kasus. Informasi 
itu bisa mereka dapat dari temuan langsung di lapangan, berita koran, 
atau hasil kasak-kusuk di antara mereka. Jika ada ‘bahan’ yang kuat baru 
Ismail cs mendatangi korbannya. Alasannya ’konfirmasi’. 

Biasanya kalau ada ’bahan’, oknum yang punya masalah tak akan  
banyak berkilah. ”Biasanya langsung dapat sinyal untuk 86 dari korban,” 
ujar Is, yang hanya bertahan 3 bulan bekerja di Bidik Kasus.  Besar kecilnya 
’penghasilan’ yang didapat, menurut pengalaman Ismail, tergantung 
besar kecilnya musibah atau masalah yang menimpa narasumber.

Misalnya saja, peristiwa kebakaran gudang pengolahan kayu PT. 
Usaha Karya Bahagia di Jalan Binjai Km 12 atau persisnya di Jalan 
Kompos No. 2 Deli Serdang, pukul 10.00 pagi, akhir Februari lalu. Api 
diduga berasal dari terbakarnya mesin penghalus kayu. Pasca kebakaran, 
Is dan 5 orang wartawan mendatangi Ashari, 46 tahun,  pemilik gudang, 
yang sedang berada di lokasi. 

Mereka tak butuh waktu lama untuk memaksa warga komplek 
perumahan Setia Budi Medan ini merogoh kantongnya dan melepas 
Rp 500 ribu duit miliknya. Wartawan menakut-nakuti Ashari dengan 
isu kesengajaan melakukan sabotase pada kebakaran gudang. Isu itu 
sebenarnya akal-akalan dan tak jelas sumbernya. Keesokan harinya 
berita kebakaran itu terbit menghiasi beberapa koran, tapi tak tertulis 
soal dugaan sabotase pada kebakaran gudang itu. 

Jurnalis kasus tak pandang korban. Kaya miskin bisa jadi sasaran. 
Seperti keluarga Hasibuan, warga Perbaungan. Saat itu salah satu 
keluarga mereka, sebut saja Wati dilaporkan korban ke Polsek Perbaungan 
karena dituduh mencuri. Meski memilih jalan damai dan membayar Rp 
3 juta rupiah kepada korban, masalah tidak juga selesai. Korban ngotot 
meneruskan perkaranya sampai ke pengadilan. 

Saat itulah seorang oknum wartawan, mengaku bernama Ivan, 
mendatangi Wati. Ia menawarkan diri menjadi dewa penolong. Karena 
percaya Ivan bisa membuat kasusnya tak sampai ke pengadilan, Wati 
rela membayar hingga Rp 2 juta rupiah kepada si wartawan. Ternyata 
janji Ivan palsu belaka. Derita Wati belum berakhir. Di Kejaksaan, Wati 
diperas oknum jaksa sebesar Rp 2 juta untuk meringankan tuntutan 
hukumannya. 

Namun sewaktu-waktu, jurnalis kasus juga harus rela pulang dengan 
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tangan hampa. ” Kalau gagal, itu paling seringlah,” aku Ismail. Seperti 
saat menjadi makelar kasus anak seorang kepala rumah sakit umum di 
Deli Serdang yang tertangkap karena tersandung kasus narkoba. Kepada 
keluarga korban, Is mengaku dekat dengan oknum petugas. Sebaliknya 
kepada petugas, Is mengaku bisa mengatur kesepakatan dengan 
keluarga. 

Setelah bernegosiasi, keluarga korban bersedia menyediakan uang 
Rp 50 juta untuk ’86’. Namun transaksi batal, karena penangkapan 
tersangka gencar dimuat koran lokal. Rejeki kakap jutaan rupiah pun 
melayang. Is hanya diberi ongkos ganti bensin Rp. 100 ribu dari keluarga 
tersangka. Masih ditambah pesan: agar pemberitaan anaknya jangan 
dibesar-besarkan. 

Kantor atau instansi pemerintah yang rajin menebar amplop adalah 
tempat mangkal dan langganan para jurnalis kasus. Tempat-tempat 
itu juga ajang liputan mereka sehari-hari. Umumnya jurnalis kasus di 
instansi tertentu punya sumber berita yang sangat royal dan gampang 
mengeluarkan ’pucuk’. Mereka juga gampang dan cepat mendapat 
informasi soal manipulasi atau penggelapan yang dilakukan oknum 
pejabat. 

Misalnya, soal temuan penggelapan dana pembangunan press room 
di Deli Serdang. Pembangunan press room senilai Rp 280 juta dan telah 
dianggarkan dari APBD di tahun 2000 seakan hilang tak berbekas. 
Puluhan wartawan cetak dan elektronik di Deli Serdang sempat berdemo 
ke kantor DPRD, kantor Bupati, dan Kejaksaan Negeri menyoal kasus 
itu, pertengahan Februari lalu (berita demo terbit di media massa, 19 
Februari 2009). Tragisnya, setelah berita muncul, tak ada lagi koran 
yang memberitakan nasib press room. Rupanya penyimpangan itu cukup 
selesai dengan ’delapan enam’.

Jurnalis kasus juga bukan monopoli pria. Lince Hutabarat, yang juga 
bekerja di koran Bidik Kasus, mengakui sering pula mencari ’pucuk’. 
Hanya, wanita 46 tahun ini bermodus lain dalam mencari iklan. ”Saya 
lobi-lobi saja sambil mencari iklan,” kata Redaktur Pelaksana Bidik 
Kasus ini.  

Iklan yang dibidik Lince berbeda dengan iklan media cetak umumnya. 
Dia tak perlu membubuhkan keterangan iklan atau advertorial pada 
medianya. Di musim pemilu, misalnya, yang diperlukan Lince adalah 
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’daftar hitam’ kasus para caleg. Dengan sedikit gertakan, para caleg 
biasanya memilih memampangkan foto dan atribut kampanyenya di 
Bidik Kasus. Selain diminta membayar berita iklan, mereka pun diminta 
membeli seratus eksemplar koran. Setelah dipotong sekian persen untuk 
jatah pemimpin redaksi, uang selebihnya masuk kantong Lince. ”Itu 
komisi saya,” jelasnya.  

Di kalangan wartawan kasus Deli Serdang, Lince dikenal punya 
mental baja. Keberaniannya untuk ’delapan enam’ tidak kalah dengan 
wartawan kasus pria. Selain jago melobi, Lince terbilang senior di 
kalangan wartawan kasus. Tak heran, ia sering diperalat wartawan lain 
untuk menembus sumber. 

Lince mengaku terpaksa bekerja di Bidik Kasus karena desakan 
ekonomi. Penghasilan suaminya sebagai tukang becak dayung tak cukup 
mengongkosi rumah tangga dan biaya sekolah Ucok, 12 tahun, anak 
mereka yang kini duduk di bangku SMP. 

Lince bukan tak ingin pindah ke media yang mampu menggajinya 
dengan baik. Selain kurang percaya diri, ia merasa usianya tak muda 
lagi. ”Biar mengalir seperti air, kalau ada peluang usaha yang lebih 
menjanjikan, pastilah diambil,” tambah Lince yang tak tahu sampai 
kapan akan bekerja sebagai wartawan di Bidik Kasus. 

Namun, Lince sebenarnya bukan pengangguran. Sehari-hari, dia juga 
mengajar di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan swasta di Medan. 
Honor mengajar memang tak seberapa. Tapi, ditambah ”pucuk” dari 
lapangan, alumni Jurusan Bahasa Indonesia sebuah perguruan tinggi 
di Medan ini mengaku hidupnya tak susah-susah amat. ”Ya pintar-
pintar ajalah menjalani hidup ini,” ujar Lince sambil menarik asap rokok 
Gudang Garam Surya dalam-dalam.

Di Medan, media-media tak jelas seperti Bidik Kasus terus 
bertumbuhan. Tapi, jangan harap Anda bisa menemukan koran-koran itu 
di loper atau pengecer pinggir jalan. Soalnya, koran-koran kasus hanya 
dicetak dan diedarkan terbatas dikalangan narasumber dan instansi 
pemerintah yang berhasil ’dikasuskan’. n
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MeMbungKaM KRItIK  
DeMI IKLan
Oleh asep Saefullah

Demi menggenjot pendapatan, Radar Cirebon memainkan 
berita dengan narasumber mereka. Berita-berita miring 
‘ditukar’ dengan iklan.

Paska pemilihan umum, koran-koran lokal dan nasional yang 
beredar di Cirebon, Jawa Barat, ramai memberitakan dugaan 
mobilisasi warga dari luar kota untuk mencontreng di kota pesisir 

tersebut. Misalnya, Koran Sindo terbitan Jakarta di edisi 10 April 2009  
mewartakan  “Caleg Golkar Diduga Mobilisasi Masa”. Dalam berita 
tersebut ditulis calon legislatif dari Partai Golkar Enggartiasto Lukito, 
yang berdomisili di Jakarta, mengajak keluarga dan beberapa kerabatnya 
untuk menggunakan hak suara di Cirebon. 

Esoknya, di edisi 11 April 2009, berita lain terbit di Mitra Dialog, 
koran lokal Cirebon. Koran daerah itu memberitakan Enggartiasto Lukita 
menggelar pertemuan dengan warga di sebuah balai desa. Pengawas 
Pemilu Cirebon menyatakan kegiatan itu melanggar aturan kampanye 
karena diadakan di sarana milik pemerintah.

Saat dugaan pelanggaran oleh Enggar muncul di berbagai media, 
Radar Cirebon adem-adem saja. Koran lokal itu justru memuat berita 
khusus mengenai aktivitas Enggar dan keluarganya mencontreng di TPS 
23 Karang Pura di Kelurahan Kejaksan, Kota Cirebon. 

Selama masa kampanye, konon Enggar memborong iklan di Radar 
Cirebon hingga Rp 500 juta. Baik berupa iklan display maupun liputan 
kampanyenya. Iklan Enggar muncul sekali di banner halaman muka 
Radar Cirebon. Tiga kali display satu halaman bertepatan dengan 
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tampilnya Jusuf Kalla, Surya Paloh, dan Sultan Hamenkubuwono X 
sebagai juru kampanye Partai Golkar di Cirebon. 

Rupanya, bagi pemasang iklan kakap, Radar Cirebon memberikan 
pelayanan plus. Enggar pun dilayani seperti itu. Sepekan selama masa 
tenang, Iklan Enggar seukuran satu halaman full colour muncul setiap 
hari. Layanan plusnya, berita-berita mengenai Enggar selalu bernada 
positif di koran milik jaringan Jawa Pos itu. Termasuk berita terbitan 11 
April 2009, ketika penghitungan suara baru separuh jalan, Radar dengan 
gagah berani menulis ”Enggar menang disemua TPS di Kota Cirebon”. 
Soal kabar miring tentang Enggar, tak usah berharap bisa muncul di 
Radar Cirebon. 

Sebagai koran lokal dengan sirkulasi paling besar, Radar Cirebon pun 
kini menjadi pilihan politisi lokal yang tengah berebut jabatan. Hampir 
dalam setiap pemilihan kepala daerah, Radar Cirebon selalu panen 
besar. Dengan menyediakan halaman ”Pilkada”, Radar Cirebon seperti 
membuka lapak bagi siapa saja. Pilihan bagi para kandidat pun beragam, 
sepanjang mereka bisa menebusnya dengan rupiah.

Keuntungan lain, dengan mengkavling iklan di Radar Cirebon, para 
kandidat tak usah sibuk-sibuk mencari jurus peredam jika mereka—
sengaja atau tidak—melakukan kesalahan yang memalukan. Toh, 
harian ini kemungkinan besar tak akan memuat berita negatif tentang 
kliennya. 

Saat pemilhan bupati Indramayu, misalnya, Radar Indramayu yang 
terbit sebagai sisipan pada Radar Cirebon, tak pernah memberitakan 
pelanggaran-pelanggaran kampanye yang dilakukan calon bupati 
incumbent. Soalnya, sang bupati menjadi sumber berita sekaligus 
pemasok iklan lumayan besar. 

Begitu pula saat pemilihan bupati Kuningan. Banyak pihak yang 
mencap Radar Cirebon pro terhadap Bupati Aang Hamid Suganda, 
yang kembali maju mencalonkan diri. Sebabnya apa lagi kalau bukan 
ketergantungan iklan. 

Radar Cirebon, didirikan pada 22 Desember 1999,  kini merupakan 
salah satu koran lokal paling sukses di antara koran-koran 
milik Jawa Pos Grup. H Mahtoem Mastoem (almarhum) yang 

mendirikan koran tersebut tampaknya cukup jeli melihat potensi bisnis 
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di Cirebon yang menjadi pertemuan lalu lintas bisnis dari arah Bandung 
dan Jakarta menuju kota-kota lain di kawasan timur Jawa. 

Sebelumnya, daya tarik bisnis di Cirebon belum banyak dilayani 
koran-koran besar terbitan Bandung dan Jakarta. Pasar media di situ juga 
relatif kosong. Selain itu, Radar Cirebon juga mencoba menyelaraskan 
diri dengan budaya setempat.  “Aspek kultural yang sangat kental 
membuat keberadaan koran lokal mudah diterima oleh masyarakat,” 
kata Toto Suwarto, Pemimpin Redaksi Radar Cirebon.

Tapi, sebagai pendatang baru, pertumbuhan oplah Radar Cirebon 
sempat tersendat. Oplah awal koran ini berkisar pada angka dua ribu 
eksemplar. Radar Cirebon kalah bersaing dengan koran lokal milik Grup 
Pikiran Rakyat, yaitu Mitra Dialog yang lebih awal masuk pasar. 

Menjelang tahun 2001, ada musibah yang membawa berkah bagi 
Radar Cirebon. Koran itu mulai menanjak pamornya, akibat diserang 
Barisan Serba Guna Ansor (Banser) yang berafiliasi dengan Partai 
Kebangkitan Bangsa. Pangkal masalahnya adalah Radar Cirebon 
memuat foto yang dianggap melecehkan Ketua Dewan Syuro PKB saat 
itu, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Penggrudukan Banser ke kantor Radar Cirebon di Jalan Pangeran 
Drajat rupanya membuat orang penasaran. Penjualan serta popularitas 
koran ini pun tergenjot. “Oplah saat itu melonjak sampai 10.000 
eksemplar,” kata Mohamad Fauzi, salah satu awak bagian bisnis Radar 
Cirebon yang kini ditugasi merintis Radar Karawang.

Setelah lewat masa tiga tahun pertama, oplah Radar Cirebon makin 
menggeliat. Akhir 2001, oplahnya tembus sampai 17 ribu eksemplar. 
Radar Cirebon makin jauh meninggalkan pesaingnya, seperti Mitra 
Dialog yang bertahan pada oplah 7 - 8 ribu eksemplar. Pada 2005, oplah 
Radar Cirebon mencapai 28 ribu eksemplar. Di akhir 2008, oplah koran 
itu tercatat 35 ribu eksemplar.

Kapal usaha Radar Cirebon pun makin tambun. Pada 2008, koran 
ini ’membelah diri’ dengan menerbitkan koran-koran serupa di tingkat 
kabupaten, seperti Radar Indramayu, Radar Majalengka dan Radar 
Kuningan. Saat ini, oplah koran-koran itu mulai merayap pada angka 
3 ribu – 5 ribu. “Pemecahan sejumlah grup tersebut adalah untuk 
mempersiapkan sebuah jaringan koran untuk menguasai Jawa Barat,” 
kata Fauzi. 
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Pesatnya bisnis Radar Cirebon sangat didorong faktor iklan. Saking 
dominannya kepentingan iklan, kuat kesan Radar Cirebon adalah koran 
iklan. Tengok saja, pada hari-hari tertentu, halaman koran itu dipenuhi 
iklan setengah sampai tiga perempat halaman. 

Awak redaksi kerap mengeluh berita yang bisa dimuat berkurang 
dratis. Padahal, koran itu menerapkan sistem target berita. Satu wartawan 
diwajibkan membuat lima berita per hari. Kenyataannya, berita yang 
naik cetak rata-rata dua sampai tiga berita saja. “Wajar bila muncul 
julukan bagi Radar Cirebon sebagai FPI (Front Pembela Iklan),” kata 
Harry Hidayat, Manajer Teknologi Informasi Radar Cirebon berseloroh. 

Mendahulukan kepentingan pengiklan rupanya merupakan 
resep utama Radar Cirebon hingga saat ini. Karyawan di 
semua bagian, menurut Harry, diberikan pemahaman soal 

pentingnya memberi pelayanan kepada pemasang iklan. “Itu kan sumber 
penghasilan perusahaan,” kata Fauzi. “Pokoknya semua lini adalah 
FPI”. 

Di Radar Cirebon, pelayanan kepada pemasang iklan itu banyak 
ragamnya.  Salah satunya adalah penyedian halaman khusus di rubrik 
ekonomi dan bisnis yang diberi label ”Komunikasi Bisnis”. Halaman ini 
dibuat dua halaman dengan satu halaman hitam putih dan satu halaman 
berwarna. Tujuannya untuk memberikan layanan kepada pengiklan agar 
bisa berpromosi dalam bentuk berita. “Ini tentu melengkapi informasi 
yang dibuat dalam iklan kolom yang ruangnya terbatas,” kata Toto.

Halaman yang fungsinya kurang lebih sama diberi nama “Society”, 
yang khusus disediakan untuk ruang iklan bagi masyarakat. Halaman ini 
berisi foto-foto acara yang dilengkapi berita. Tak jarang, berita dan foto-
foto sebuah acara bisa menghabiskan satu halaman penuh di segmen 
ini. Padahal, promosi di halaman ini tarifnya hampir sama dengan iklan 
normal. “Karena jumlah foto kegiatan yang termuat lebih banyak, orang 
menyukainya,” kata Fauzi. 

Radar Cirebon juga menggarap segmen masyarakat yang anggaran 
promosinya cekak. Caranya dengan tawaran untuk memesan koran. 
Dengan pemesanan minimal 50 eksemplar, kegiatan klien bisa 
diberitakan. Pola ‘pesan koran’ ini juga cukup banyak peminatnya. 
Dalam sebulan bisa ada penambahan oplah sekitar 2 ribu eksemplar 
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untuk memenuhi pemesan koran dadakan ini. “Jumlahnya bisa berubah 
karena pemesanan seperti itu tidak bisa diprediksi,” kata Fauzi.

Di masa kampanye pemilihan legislatif, sejumlah calon legislator 
juga memanfaatkan servis jaminan pemuatan berita dengan kompensasi 
pesanan koran ini. Seorang calon legislator bisa memesan koran di atas 
1.000 eksemplar. Kebijakan pesan koran juga sering dilakukan lembaga 
pendidikan dan instansi pemerintah agar kegiatan atau ‘prestasi’ mereka 
bisa terpublikasi.

Untuk mendongkrak pendapatan dari iklan, Radar Cirebon pun 
memanfaatkan wartawannya. Mereka didorong mencari iklan atau 
pemesan koran. Sebagai imbalan,  si wartawan akan mendapat komisi 
15 persen dari setiap order yang diperolehnya. “Kalau kepada wartawan 
para pejabat sungkan untuk menawar. Jadi harganya bisa bagus dan 
pendapatan ke perusahaan juga lebih besar,” kata Harry.

Dalam hal ini, Radar Cirebon rupanya tak mencoba membangun 
sistem fire wall (dinding api) yang memisahkan bagian redaksi dengan 
bagian iklan untuk menjaga independensi pemberitaan. Pemimpin 
Redaksi Radar Cirebon Toto Suwarto malah beralasan, kesempatan bagi 
wartawan untuk mencari iklan dan pelanggan koran justru mendukung 
gerakan anti amplop. 

“Hal itu sudah lama kami lakukan dan efektif menekan wartawan 
yang masih mau terima amplop,” kata Toto. Dengan pola ’pesan koran’, 
anggaran “uang bensin” yang biasa disediakan instansi pemerintah atau 
perusahaan bagi wartawan bisa dialihkan ke dalam bentuk pemesanan 
koran. “Ini juga menjadi jalan lain bagi wartawan untuk mencari 
tambahan penghasilan,” kata Toto memperkuat alasannya.

Tanpa komisi-komisi dari iklan, advertorial, dan pesan koran, 
wartawan Radar Cirebon memang harus siap hidup pas-pasan. Wartawan 
yang masa kerjanya di bawah tiga tahun, misalnya, gaji bulanannya 
hanya sekitar Rp1,3 juta. 

Bagi wartawan pemula, Radar Cirebon memberikan honor dengan 
sistem produktifitas mingguan. Pembayaran dilakukan tiap akhir pekan, 
dengan menghitung kualitas dan kuantitas berita. Berita utama di 
halaman satu dihargai Rp 25 ribu. Sedangkan berita utama di halaman 
dalam dihargai Rp 9 ribu. Berita-berita lainnya honornya berkisar Rp 
3 ribu hingga Rp 7 ribu per berita. Harga itu berlaku pula untuk foto di 
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halaman satu, halaman dalam, dan foto kecil.

Sistem gaji ditambah komisi iklan membuat beberapa wartawan 
Radar Cirebon terpacu mencari iklan. Sejumlah wartawan harian 
ini menuturkan, jika rajin mencari komisi, penghasilan mereka 
bisa meningkat Rp 500 ribu - Rp 2 juta. Panen iklan untuk 
wartawan, tentu saja, paling banyak saat musim kampanye lalu. 
 
Memang, ada juga wartawan Radar Cirebon yang mengatakan, dorongan 
mencari iklan malah membuat motivasi mereka untuk menjadi wartawan 
profesional jatuh. “ Kalau menemukan sesuatu yang buruk pada sumber 
atau pemasang iklan, kita hanya bisa pasrah,” kata seorang wartawan 
Radar Cirebon. Kalaupun mereka ngotot menulis berita seperti itu, 
peluang untuk dimuat sangat kecil. 

Namun, suara hati sebagian wartawan Radar Cirebon ini masih 
terlalu lirih jika dibandingkan gencarnya imbauan agar wartawan ikut 
mencari iklan dan pelanggan.  n
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tentang PenuLIS
aHMaD nuRHaSIM

Lahir di Blora 6 Mei 1980. Sejak kuliah di Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN— sekarang menjadi Universitas Islam Negeri/UIN) Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, tulisan-tulisannya berupa opini dan resensi buku dimuat di 
berbagai media massa lokal dan nasional dan aktif  di pers mahasiswa. 
Setelah meraih gelar sarjana pendidikan fisika tahun 2005, ia bekerja sebagai 
editor di berbagai penerbitan buku di Yogyakarta. Mulai pertengahan 
2006 menjadi jurnalis di Harian Jurnal Nasional Jakarta dan kemudian 

mulai 2008 ditugaskan untuk Majalah ARTI, majalah seni terbitan Jurnal Nasional Group. Tahun 
2007 memperoleh penghargaan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI)-UNICEF Indonesia sebagai 
pemenang pertama kategori media cetak untuk karya jurnalistik terbaik tentang anak. Setahun 
kemudian memperoleh penghargaan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta sebagai 
pemenang Apresiasi Jurnalis Jakarta 2008 untuk kategori media cetak dan online. 

antOn MuHajIR
Saat ini wartawan lepas tinggal di Bali. Tulisan feature maupun opini 

pernah dimuat harian Kompas, Media Indonesia, Jawa Pos, The Jakarta Post, 
dan Playboy Indonesia maupun jurnal internasional seperti Asia Report dan 
Third World Resurgence. Anton yang lahir dan besar di Lamongan, Jawa Timur 
ini pernah bekerja sebagai koresponden Majalah GATRA di Bali (2001-2006) 
dan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar (2004-2006). Dia juga 
pernah mengikuti pelatihan dan workshop jurnalistik maupun kebebasan 

pers di beberapa kota termasuk kursus jurnalisme investigasi oleh Philippine Centre for Investigative 
Journalism (PCIJ) dan Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) di Phnom Penh, Kamboja pada tahun 
2004. Selain menulis untuk media massa juga mengedit Editor buku Back to Bali, terbitan Grasindo 
Jakarta 2004; salah satu penulis di buku 22 Jurnalis Cerita tentang Perempuan, Orientasi Seks, & 
HIV/AIDS, terbitan LP3Y Yogyakarta 2006; editor buku Lentera: Lembaran tentang Realitas AIDS, 
terbitan Sloka Insitute Denpasar 2007; serta kontributor dalam Buku Demokratisasi di Udara, Peta 
Kepemilikan Radio dan Dampaknya bagi Demokrasi terbitan LSPP Jakarta 2007.

aRIyantO MaHaRDIKa
Bekerja sebagai editor untuk radio SOLOPOS FM, stasiun radio 

berformat news di Solo,  anak perusahaan dari Harian Umum SOLOPOS. 
Sebelum  ‘kembali’ di Kota Bengawan, antara tahun 2002 – 2004 ia 
pernah tercatat sebagai reporter dan produser di Trijaya Network di 
Semarang. Menempuh pendidikan di SD III Parakan dan SMP I Parakan 
serta SMA I di Temanggung, pria kelahiran 2 Juni 1974 ini, kemudian 
melanjutkan dan menyelesaikan studinya di Jurusan Ilmu Kumunikasi, 
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Program Studi Komunikasi Massa, Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas 
Maret (UNS) Solo. Ketertarikannya pada perkembangan media massa terutama radio 
dituangkan melalui blog di http://cahradio.multiply.com. Selama berprofesi sebagai 
jurnalis pernah mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan sejumlah lembaga  
seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Peace and Conflict Journalism  (PECOJON) 
Indonesia, maupun Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerbitan (LP3Y) Yogyakarta. 
Menjadi tim peneliti di Lembaga Studi Pers dan Informasi (LeSPI) Semarang untuk penelitian 
mengenai independensi media cetak di Jawa Tengah 2008.

aSeP SaeFuLLaH
Pengelola Rumah Pena, ajang kegiatan alternatif di Cirebon. Disana 

Ia mengasuh beragam klub yang menjadi minat generasi muda Cirebon. 
KlubFoto Rana, KlubTulis, KlubSepeda dan KlubTeknologi Informasi. Saat 
ini tengah membangun Rumah Pena di beberapa kota selain Cirebon. 
Diantaranya Jogja, Bandung, Pangandaran, dan Palembang. Pada tahun 
2002, bersama para jurnalis Bandung, Asep mendeklarasikan Aliansi 
Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandung. Selain mengasuh beragam 

keompok belajar alternatif pada beberapa kota, Ia juga menjadi moderator diskusi online 
Jurnalisme dan Penulisan pada milis jurnalisme@yahoogroups.com. Pada Mei hingga 
Desember 2009, bersama Tim Pena Indonesia menjelajah nusantara dengan sepeda motor. 
Perjalanan mendokumentasikan alam dan manusia nusantara itu bertajuk Ekspedisi Zamrud 
Khatulistiwa.

CunDIng LeVI
Bernama lengkap Syamsuddin Levi, menyelesaikan studi strata 

satu di Universitas Cenderawasih di Jayapura, Papua pada Program 
Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan di tahun 2001. Pria kelahiran Jayapura, 3 
Januari 1973 ini, pertama kali mengenal dunia wartawan pada Tabloid 
Jubi di Papua sejak Januari 1999 hingga September 2003. Lalu Juli 2004 
hingga saat ini, menjadi salah satu redaktur pelaksana Tabloid Suara 

Perempuan Papua di Papua. Ia juga salah satu kontributor Tempo News Room untuk 
wilayah Papua mengisi berita-berita dari Papua di Tempo Interaktif, Koran Tempo, 
dan Majalah Tempo. Selain menjadi wartawan juga menjabat Ketua Aliansi Jurnalis 
Independen (AJI) Biro Jayapura untuk periode tahun 2006 hingga tahun 2009. Salah 
satu penulis dalam buku berjudul “Memahami Pemicu Konflik Perintis Solusi Damai 
di Papua” yang diterbitkan Tim Forum Kerjasama (Foker) LSM Papua tahun 2002. Di 
tahun 2003, bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Biro Jayapura, ikut menulis buku 
berjudul “Sekelumit Wajah Pers di Papua”. Ikut bersama para pengurus dan anggota 
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Biro Jayapura menjadi salah satu kontributor untuk 
penulisan buku yang berjudul “Kesejahteraan dan Kompetensi, Sebuah Riset Tentang 
Kondisi Kelayakan Profesi Wartawan di Papua”. 
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IKa nIngtyaS
Kelahiran Surabaya, 24 tahun lalu ini, besar di Banyuwangi karena 

harus mengikuti ayahnya yang bekerja sebagai guru. Sejak kecil, Ika 
sudah bercita-cita menjadi wartawan. Begitu lulus dari bangku SMA 
tahun 2003, Ika bergabung di Radio Komunitas Bung Tomo. Beberapa 
bulan kemudian, ia menjadi wartawan di Koran Kupas, salah satu koran 
lokal di Banyuwangi. Enam bulan di Koran Kupas, anak sulung dari 
pasangan Andry Bustami dan Rosyidah ini menulis di Majalah GE-M 

Independen Jembrana,Bali, Koran Banyuwangi dan Harian Fajar Bali. Tahun 2005, Ika masuk 
media radio. Satu tahun sebagai reporter di radio VIS FM Banyuwangi, kemudian menjadi 
manager news di radio tersebut sejak tahun 2007 hingga awal 2008. Pada pertengahan 
2008, Ika menjadi koresponden Tempo untuk Banyuwangi-Situbondo. Di tengah-tengah 
kesibukannya itu, Ika masih menyelesaikan studinya di Jurusan Sejarah Universitas 17 
Agustus 1945 Banyuwangi. Perempuan yang hobi travelling ini bergabung di Aliansi Jurnalis 
Independen (AJI) kota Jember.

IRVan SugItO
30 Tahun yang lalu di Kuta Cane, Aceh Tenggara tepatnya 6 April 1979 

putra berdarah Aceh-Jawa ini lahir ke dunia. Sejak SD hingga SMU ia 
menghabiskan waktunya di Kota Langsa yang dulunya merupakan Ibu 
Kota Kabupaten Aceh Timur Nanggroo Aceh Darussalam (NAD). Ia hijrah ke 
Medan dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sumatera 
Utara mengambil Jurusan Bahasa Jepang pada tahun 1998. Sebagai 
mahasiswa, buah hati pasangan Abdul Hajad Bida dan Rukiyem ini aktif 

berorgaisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Teater O USU sejak tahun 2000 hingga 2004. 
Selain aktif melakoni pementasan drama bersama Teater O, juga terlibat dalam pembuatan 
naskah drama diantaranya Best Of The Best dan Salah Kaprah. Selain itu beberapa karya 
puisinya seperti Cerita Duka, Pantai Kelang, Ujung Barat Indonesia pernah diterbitkan di koran 
harian lokal Analisa. Di dunia jurnalis lelaki penggemar makan mi Bakso ini pertama kali 
memberanikan diri terjun sebagai jurnalis di harian Lokal JawaPos grup di Sumut Pos pada 
tahun 2006 hingga 2008. Selanjutnya pada awal tahun 2009 pindah ke media lain, dan hingga 
sekarang tercatat sebagai wartawan MedanBisnis -Medan. Ia memiliki moto hidup ‘mengalir 
seperti air, dan tidak malu untuk mengakui kekurangan’. 

MaRDanI MaLeMI
Pria kelahiran Sigli, Aceh, 03 Mei 1981 ini adalah sosok jurnalis-

aktivis. Selain menjalankan aktivitas rutin sebagai Redaktur Harian Aceh, 
ia juga aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan terlibat sebagai 
Presidium Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Banda Aceh. 
Kiprahnya di dunia jurnalistik telah membawa ia menjuarai beberapa 
lomba karya menulis. Seperti, meraih empat besar untuk karya jurnalistik 
berjudul, ‘UUAP untuk Gaya Kepemimpinan Irwandi/Nazar’, bersama 
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wartawan Harian KOMPAS dan Jawa Pos. Ia juga pernah menjuarai lomba menulis tingkat 
mahasiswa untuk karyanya yang berjudul, ‘Meraih Titel Sarjana ‘Bismillah’. ‘Abi’ -bapak- 
satu putri ini juga termasuk ‘spesialis’ penulisan buku bersama beberapa penulis-jurnalis di 
Aceh dan Indonesia lainnya. Beberapa buku telah berhasil diselesaikan. Termasuk menulis 
untuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias. Dilingkungan Aliansi Jurnalis 
Independen (AJI), sosok Mardani Malemi pernah beberapa kali memperoleh fellowship. Baik 
dari AJI Indonesia maupun AJI Kota Banda Aceh. Kini, dengan beristrikan Mauliati, seorang 
sarjana pendidikan Islam, ia menetap di Kota Banda Aceh bersama anak mereka El Khansa 
Az Zaheera

 

MuHLIS SuHaeRI
Kelahiran Jepara (Jawa Tengah). Menyelesaikan pendidikan S1 di 

Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP), Jakarta, Fakultas Komunikasi, 
Jurusan Jurnalistik. Aktif menulis di media independen Indymedia 
Jakarta. Mengikuti berbagai pelatihan jurnalistik. Diantaranya, jurnalisme 
radio, Jurnalisme Sastrawi, Peace and Conflict Journalism Training 
I-III, pelatihan investigasi Perhimpuan Pengembangan Media Nusantara 
(PMN) di Jakarta, workshop Peningkatan Jurnalistik bagi Redaktur oleh 

LPDS dan Dewan Pers,  workshop Bulan Bahasa di Pontianak,  Workshop isu-isu MDG’s, 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Info Kespro (Kesehatan Reproduksi), Media dan HIV/AIDS, 
Investigasi Illegal Logging. Pernah menjadi reporter di radio Voice of Human Right (VHR). 
Reporter di Pusat Data dan Analisa Tempo (PDAT). Menulis untuk Majalah Kajian 
Media dan Jurnalisme Pantau. Kontributor Majalah Play Boy Indonesia, koresponden 
Majalah Gatra di Kalbar. Sekarang bekerja untuk Harian Borneo Tribune di Kalbar. 
Mendapatkan penghargaan Mochtar Lubis Award 2008, kategori Investigasi. Mendapat 
penghargaan Anugerah Adiwarta Sampoerna 2008, kategori Investigasi Sosial. Menulis 
buku biografi Benyamin S, “Muka Kampung Rejeki Kota”  bersama Ludhy Cahyana 
(Yayasan Benyamin S, 2005). Menulis buku “Di Balik Novel Novel Tanpa Huruf R”  (LKiS, 
Yogyakarta, 2006). 

OLyVIanuS M.P DaDI LaDO
Biasa dipanggil Olkes, lahir pada hari minggu 08 April 1979 di  

Besikama, sebuah desa kecil di selatan kabupaten Belu NTT. Bungsu dari 
enam bersaudara, anak dari pasangan Alm. Pdt. Em. L.E Dadi Lado  dan 
Almh. Pdt. Em. Martha Dadi Lado-Homa. Pada  tahun 1993 ia mengenyam 
pendidikan di  SMA  Negeri  I  Malaka Tengah dan melanjutkan kuliahnya 
di Kupang, kota provinsi NTT. Mengambil jurusan Perikanan dan Kelautan 
pada Universitas Nusa Cendana. Sejak masih kuliah ia sudah aktif 

sebagai relawan pada perkumpulan relawan CIS Timor, sebuah lembaga non profit di Kupang. 
Keterlibatannya dalam lembaga inilah yang mengantar dia berkenalan dengan ilmu-ilmu 
jurnalistik. Di lembaga ini sejak 2001, ia dipercaya masuk dalam tim media. Memproduksi  
news letter Lorosae Lian yang dibagikan secara gratis kepada komunitas pengungsi asal Timor 
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Timur yang menjadi dampingan CIS Timor. Pada awalnya pengetahuannya akan  jurnalistik 
dipelajari secara otodidak. Lalu ia mendapat beberapa kali kesempatan mengikuti pelatihan 
dan kursus; Training Jurnalistik oleh ISAI pada tahun 2004 dan Kursus Jurnalisme Sasterawi 
oleh Pantau pada tahun 2006. Pada tahun 2007, Olkes menikah dengan Yeanny Bara Mata, 
memiliki seorang puteri, Terra Anatha Dadi Lado. Hingga kini ia masih bekerja pada CIS Timor.

ORyZa aRDyanSyaH WIRaWan
lahir di Situbondo, Jawa Timur, 5 Mei 1977. Sembari menghabiskan 

masa kuliah di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember, ia aktif 
mendirikan lembaga pers mahasiswa fakultasnya, Manifest, dan menjadi 
ketua umum Unit Kegiatan Pers Kampus Mahasiswa Universitas Jember. 
Oryza sudah menetapkan jurnalisme dan dunia tulis-menulis sebagai jalan 
hidup.  Lulus kuliah, ia bekerja di harian Radar Jember milik kelompok 
Jawa Pos (2002-2004), harian Suara Indonesia (2004-2006), harian Jatim 

Mandiri (2006-2008). Alumnus Kursus Jurnalisme Sastrawi Pantau tahun 2007 ini sempat pula 
berkontribusi untuk majalah Legal Review dan jurnal perempuan Srinthil. Di Suara Indonesia, 
Oryza pernah mendapat nominasi penghargaan karya jurnalistik Prapanca. Saat ini, Oryza 
bekerja di media online beritajatim.com, dan menjadi kontributor bagi situs jurnalisme Pantau, 
Aceh Feature, dan media newsletter dwibulanan milik Desantara. Sesekali menulis features 
biografi tokoh dan masyarakat Jember, sembari bermain Facebook dan merawat situs pribadi 
www.manifesto-padi.blogspot.com. Kini, Oryza hidup bahagia di Kabupaten Jember, Jawa Timur, 
bersama mantan pacar yang juga adik kelasnya saat kuliah, Heni Agustini, dan dua orang anak 
mereka: Muhammad Neo Ardyansyah Guerin dan Muhammad Marvel Ardyansyah Hersey. 

RIta tRIana buDIaRtI
Menjadi wartawan Gatra sejak lulus dari Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya Malang. Kini ia membidangi rubrik hukum dan rubrik gaya 
hidup di majalah tersebut. Di sela-sela aktivitasnya, ia sempat menempuh 
pendidikan magister hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, juga 
mendapat beasiswa pertukaran wartawan ke Australia selama tiga bulan. 
Pada tahun 2008 ia menulis buku reportase film berjudul Di Balik Layar 

Laskar Pelangi.

RObby eFFenDI
Tamat dari Fakultas Sastra USU tahun 2000, Pria kelahiran Medan, 

12 November 1976 ini memulai kerja sebagai Reporter pada tahun 
2001 di Harian Sumut Pos (PT Media Medan Pers), grup Jawa Pos di 
Medan. Selama bergabung di Sumut Pos, ia pernah dipercaya sebagai 
Koordinator Liputan (2005) hingga Redaktur Pelaksana (2006). Sebelum 
mengundurkan diri pada tahun 2008 dari grup Jawa Pos, pria yang 
beristrikan Harvina Zuhra dan Ayah dari Rizquinn Syaidina ini sempat 
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sebagai Redaktur Pelaksana di Harian Total Sport (PT Pos Metro Medan), yang juga di bawah 
bendera Jawa Pos grup. Sekarang, ia bergabung dengan Harian Medan Bisnis sebagai 
Redaktur sejak Februari 2009. Sebelum ikut sebagai peserta Beasiswa Liputan Media dan 
Independesi Pers oleh AJI-TIFA, Maret 2009. Pernah juga mengikuti Pelatihan Redaktur oleh 
LPDS di Medan (2006), Training Redaktur Pelaksana/Redaktur Olahraga Se-Jawa Pos di 
Surabaya (2006/2008) dan pernah ikut Pelatihan Jurnalisme Investigasi AJI Jakarta-GTZ di 
Jakarta (2006). Pada 2007 ikut, pelatihan Jurnalisme Investigasi ISAI-Unesco di Medan. Kini, 
sehari-hari, penggemar fotografi masih aktif sebagai pengurus Aliansi Jurnalis Independen 
(AJI) Kota Medan 2008-2012,  pengurus Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, dan aktif 
menulis artikel dan kolom di sejumlah media di Medan. 

WIDIyantO
Lahir di Tenggeles, sebuah desa kecil tujuh kilometer arah timur 

kota Kudus, Jawa Tengah, 27 tahun lalu. Hidup di lingkungan keluarga 
sederhana yang tak pernah membayangkan bekerja sebagai jurnalis atau 
peneliti. Namun, Ia lebih suka dengan dunia jurnalisme maupun analisis. 
Pertama kali bersentuhan dengan jurnalisme saat berada di bangku 
kuliah ini dengan bergabung pada lembaga pers mahasiswa “Himmah”. 
Media ini dua kali dibreidel Orde Baru! Selepas kuliah, persisnya Maret 

2005, Ia mulai bekerja sebagai redaktur jurnal hukum JENTERA yang diterbitkan Pusat 
Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Selama tiga tahun di media tersebut dengan 
menerbitkan puluhan artikel bidang hukum. Sempat bergabung dengan Komunitas Pantau 
selama lima tahun, dan telah mendapatkan banyak pelajaran penting mengenai jurnalisme. 
Pada pertengahan 2008, Ia keluar dari Komunitas Pantau. Bersama sejumlah jurnalis, 
penulis, dan aktivis muda memilih mendirikan satu lembaga baru bernama Aceh Feature 
(www.acehfeature.org) pada September 2008. Baginya, ”Passion adalah jurnalisme 
meski belakangan Ia juga terlibat dalam sejumlah penelitian, karena keduanya bisa seiring-
sejalan”.
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