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Abstrak

Dalam artikel ilmiah ini, saya menguraikan tentang rhetorika dan

jurnalisme yang harus berkomitmen pada kebenaran dan pengabdian. Saya

menguraikan dalam lima bagian, yaitu : (l) Komitmennya Rhetorika dan

Jurnalisme pada kebenaf,an dan loyalitas; (2) Hakekat Rhetorika; (3)

Jurnalisme Ilmiah; (4) Rhetorika dan Jurnalisme; dan (5) Kesimpulan.

Abstract

Nowadays, there is a question that make the world afraid. It is

threatening position of bussiness journalism and modern rhetoric that make

the scientific journalism and scientific structure of science to be indis fied.

Keyword : Rhetoric, Journalism and truth.
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KATA PENGANTAR

Tulisan ini kami susun berdasarkan pengajaran kami sesuai mata

kuliah yang kami sampaikan kepada para mahasiswa ialah : "Rhetorika dan

Public Speaking". Kami juga mendalami rhetorika dalam suatu studi dan

menemukan bahwa terdapat kesamaan antara rhetorika dan jurnalisme ialah

keduanya memperjuangkan kebenaran, yaitu kebenaran ilmiah khususnya.

Rhetorika modern yang menegakkan komposisi dimana intisarinya

adalah struktur ilmu dan argumen makin tertekan oleh adanya penelitian-

penelitian yang dilaksanakan orang yang bersifat tidak taat azas ataupun

tidak ilmiah. Bersamaan dengan itu, jurnalisme yang harus menyampaikan

kebenaran kepada para warga masyarakat makin tertekan oleh jurnalisme

bisnis yang tidak lagi berpegang pada prinsip kebenaran melainkan

mengembangkan jurnalisme kepentingan perusahaan, konglomerat dan

kaum elit, maka jurnalisme tidak lagi untuk kepentingan warga tetapi

kepentingan sepihak.

Jadi, baik rhetorika maupun jurnalisme mengalami tekanan pada segi

utamanya bahkan intinya ialah menyampaikan kebenaran kepada para

warga atau mempertahankan kebenaran ilmiah sebagai hal hakiki bagi

rhetorika dan jurnalisme.

Akhir kata, terima kasih kepada dosen-dosen yang bersama-sama

membina mata kuliah Rhetorika dan Public Speaking karena lewat diskusi

dan dialog dapatlah kami menyusun karya ilmiah ini. Semoga kebenaran

tetap dijunjung tinggi baik dalam rhetorika maupun jurnalistik.

Manado, 27 Desember 2013
Penulis,

,S.,R.
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I. PENDAHULUAN

Mengapa rhetorika dan jurnalisme menjadi tulisan yang saya pilih

untuk dijadikan karya ilmiah? Ada tiga alasan penting yang menjadi dasar

penulisan kami. Pertama, rhetorika dan jumalisme harus menyampaikan

kebenaran. Rhetorika harus menyampaikan kebenaran kepada masyarakat

ilmiah dan jurnalisme harus menyampaikan kebenaran kepada publik atau

para warga. Kedua, jurnalisme harus memiliki loyalitas kepada para warga

supaya dengan jurnalisme warga hidup bebas dan mengatur diri, sedangkan

rhetorika modern harus memiliki loyalitas kepada masyarakat ilmiah

supaya ilmu maju kepada kebenaran mendalam dan ilmu dapat semakin

diabdikan untuk kesejahteraan masyarakat. Ketiga, baik rhetorika modern

maupun jurnalisme, keduanya mengalami tantangan karena di satu pihak

rhetorika modern mengalami kemerosotan dalam hal bahwa tulisan-tulisan

ikniah semakin kurang berpegang pada struktur ilmu dan argumen yang

menjadi patokan bagi penulisan ilmiah, di lain pihak banyak sarjana yang

belum memahami tentang struktur ilmu sebagai kerang dasar ilmiah

penulisan ilmu dan belum mampu menulis dengan menggunakan argumen-

argumen ilmiah. Di pihak lain, jurnalisme mendapat tantangan berat karena

berkembangnya apa yang disebut jurnalisme bisnis atau jumalisme

komunikasi bisnis dimana terdapat jurnalisme yang menyuarakan

kepentingan bisnis, kepentingan konglomerat atau kepentingan perusahaan

dan bukan menyuarakan kebenaran serta tidak lagi mempunyai loyalitas

kepada para warga.

Bagaimanapun, terdapatlah suatu pandangan bahwa rhetorika

modem mempunyai tugas urfirk menyampaikan kebenaran ilmiah pada

masyarakat melalui tulisan-tulisan ilmiah terutama melalui riset-riset ilmiah



yarrg taat azas sehingga dengan riset-riset itu ilmu maju dan berkembang

untuk mengungkapkan kebenaran yang dibutuhkan manusia agar dengan itu

manusia semakin hidup sejahtera. Riset-riset sedemikian perlu

dikembangkan oleh masyarakat ilmiah di universitas-universitas dan

perguruan tinggi lainnya, dan memang menjadi tugas pemerintah untuk

mendukung pelaksanaan penelitian-penelitian itu khususnya melalui biaya

atau dana untuk melaksanakan penelitian-penelitian tersebut yang

disediakan oleh pemerintah ataupun oleh dana swasta atau dana-dana

bantuan dari berbagai pihak.

Begitu juga dengan jurnalisme meskipun dengan cara yang berbeda

dengan permasalahan rhetorika modern atau komposisi. Terdapat

pandangan bahwa jumalisme bertugas menyampaikan kebenaran kepada

masyarakat atau publik seperti sudah disinggung di atas. Namun demikian,

apakah tugas jumalisme ini dapat dilaksanakan oleh para wartawan

sepenuhnya, di tengah perkembangan teknologi komunikasi dan informasi

serta apa yang disebutkan oleh Marc Forrat sebagai "Ekonomi Informasi"

khususnya yang menyrburkan jurnalisme komunikasi bisnis, dan

jurnalisme pesanan para konglomerat dan perusahaan baru yang

menggerakkan jumalisme yang berloyalitas kepada warga dan

menyampaikan kebenaran serta yang bertujuan agar warga hidup bebas dan

mampu mengatur diri.

Rhetorika modem dan jurnalisme yang dipelajari di perguruan tinggi

menggarisbawahi kebenaran karena iknu apapun haruslah mencari dan

menyampaikan kebenaran. Rhetorika dan jurnalisme sebagai ilmu haruslah

tetap berpegang pada komitmen ilmiahnya yaitu mencari dan

menyampaikan kebenaran untuk kesejahteraan hidup manusia.



Bahwa sekarang terdapat tantangan bahkan distorsi dalam rhetorika

modern seperti contoh : adanya riset-riset yang tidak 1mrat azas dan tidak

ilmiah, begitu juga dalam jurnalisme dengan adanya jurnalisme bisnis,

jurnalisme komunikasi bisnis atau jurnalisme peranan perusahaan atau

jurnalisme demi kepentingan konglomerat, yang semakin tumbuh dan

marak dengan akibat menenggelamkan jurnalisme demi kepentingan publik

atau jumalisme dalam arti sebenarnya, maka unfuk menjawab permasalahan

rhetorika modern dan jurnalisme dewasa ini terdapatlah dua kata sebagai

awal pemecahan masalah yaitu : kebenaran. Kedua hal ini, rhetorika

modern dan jurnalisme harus kembali kepada komitmen pokok yaitu :

menyampaikan kebenaran demi loyalitas kepada masyarakat ilmiah dan

loyalitas kepada publik. Jadi, itulah kata kedua : loyalitas.

Dengan demikian, kebenaran dan loyalitas ini yang menjadi tugas

bagi para sarjana, karena intelektual dan para wartawan agar terhindar dari

distorsi dalam komposisi ilmiah dan distorsi dalam jurnalisme. Dan itulah

benar baik dikatakan bahwa kebenaran itu harus dikembangkan, diusahakan

lewat kesetiaan kaum intelektual sarjana dan para wartawan. Terdapat

pepatah : "Nil movi sub sole" afiinya. tak ada barang baru di bawah

matahari (dunia). Karena, mazhab sophisme pada masa jayanya sekitar abad

10-55 M, mereka mengembangkan ilmu atau pengetahuan yang mencari

untung, dan akibatnya adalah kehancuran kaum sophisme bahkan

kehancuran Yunani, sedangkan para filsuf yang hanya mencintai atau

mencari-cari kebenaran terus, mewariskan kepada kita filsafat dan

kemudian ilmu yang mencari kebenaran bukan mencari untung.

Jadi, sejak dan zaman-zaman sebelum masehi gejala yang kita alami

dewasa ini bahwa ada orang mencari untung dan ada ilmuwan, sarjana,

kaum intelektual yang mencari kebenaran. Manakala ilmu dipakai untuk



mencari untung maka kebenaran disisihkan, tetapi dengan demikian dunia

dan masyarakat atau publik dirugikan karena yang diuntungkan ialah si

pencari unfung, suatu hal yang tak bertahan selamanya. Kebenaran, Ymg

dicari dan dikembangkan oleh sarjana, kaum intelektual dan juga para

wartawan pengabdi akan bertahan lama bahkan abadi; sebab kebenaran itu

abadi, hidup dari zaman ke zaman. Oleh karena itu marilah kita sebagai

sarjana, kaum intelektual ataupun wartawan loyalitas menyampaikan

kebenaran supaya kebenaran itu hidup di tengah masyarakat dan

menjadikan publik hidup bebas, mengatur diri dan sejahtera. Itulah masalah

rhetorika modem dan jumalisme saat ini : dua kata ialah, kebenaran dan

loyalitas (pengabdian).

Untuk menguraikan masalah ini kami bahas dalam lima bab :

Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

Bab V

Pendahuluan

Rhetorika

Jurnalisme

Rhetorika Jurnalisme

Kesimpulan

4



II. RIIETORIKA

A. Sejarah Rhetorika

Retorika mula-mula tumbuh dan berkembang di Yunani pada abad V

dan tV sebelum Masehi. Menurut pengertiannya yang asli, retorika adalah

sebuah telaah atau studi yang simpatik mengenai oratoria atau seni

berpidato. Kemampuan dan kemahiran berbahasa waktu itu diabaikan

untuk menyampaikan pikiran dan gagasan melalui pidato-pidato kepada

kelompok-kelompok massa tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Orang

yang pertama-tama dianggap memperkenalkan oratori atau seni berpidato

adalah orang Yunani Sicilia. Tetapi tokoh pendiri sebenarnya adalah Corax

dari Sirakusa (500 sebelum Masehi). Ialah yang mula-mula meletakkan

sistematika oratori atas iima bagian yaitu :

(l) Proem atau Pengantar dari pidato yang akan disampaikan.

(2) Diegesis atau Narratio : bagiat yang mengandung uraian tentang pokok

persoalan yang akan dikemukakan.

(3) Agon atau Argumen : bagian pidato yang mengemukakan bukti-bukti

mengenai pokok persoalan yang dikemukakan itu.

(4) Parekbasis atau Digressio : catatan pelengkap yang mengemukakan

keterangan-keterangan lainnya yang dianggpap perlu untuk menjelaskan

persoalan tadi.

(5) Peroration : bagian penutup pidato yang mengemukakan kesimpulan

dan saran-saran.

Gorgias dari Leontini, yang mula-mula memperkenalkan retorika

pada orang Athena (sekitar 427 sebelum Masehi), berpendapat bahwa perlu

menggunakan upaya-upaya stilistika dalam retorika. Sebab ih1 gaya yang

dipergunakannya dalam pidato penuh dengan upaya-upaya stilistika : epitet-



epitet penuh hiasan, antitese-antitese, terminasi (akhir kata) yang penuh

ritmis dan bersanjak. Nilai antitese-antitese tersebut dapat dilihat kelak

dalam pidato maupun narasi histories dari Thucydides, dan dalam

argumentasi yang berbentuk sandiwara karangan Euripides. Pemakaian

unsure stilistika yang berlebihan ini kemudian menimbulkan reaksi yang

keras, dan dengan sendirinya melahkkan aliran yang kedua. Aliran yang

kedua ini menghendaki suatu bentuk gaya yang sederhana, seperti tampak

dalam karya Lysias. Sebenarnya kedua aliran ini mencari kriteria bagi

keunggulan karya mereka dalam hal : kejelassan, kesan, kepatutan,

keindahan, dan kemurnian bahasa. Seorang tokoh lain yang berada di luar

kedua aliran tersebut Isocrates. Sedangkan Demosthenes berusaha untuk

mempertemukan kedua pihak yang bertentangan ini.

Dalam pidato biasanya tidak dikemukakan pembuktian-pembuktian

secara ilmiah. Pidato lebih banyak berbicara mengenai kemungkinan-

kemungkinan, karena pendengar biasanya adalah orang-orang yang tidak

berpendidikan, atau orang-orang yang tidak senang mendengar pidato.

Sebab itu, Gorgias berpendirian bahwa seorang orator harus menyampaikan

bukti-bukti yang baik mengenai keadilan dan ketidakadilan dengan cara

yang sama baik. Ia berpendapat bahwa retorika merupakan alat yang

mubazir. Pendirian ini dikecam oleh lawan-lawannya yang beranggapan

bahwa kemampuan oratoris memiliki sesuatu cirri moral yang esensil,

karena kebenaran dan keadilan memberi kemungkinan yang paling baik

bagi persuasi. Pandangan terakhir ini kemudian diperkuat oleh Aristoteles.

Pandangan ini memberi sumbangan yang besar dalam bidang teori, namun

kenyataan yang dihadapi ialah bahwa kemahiran seorang orator sering

memberi perimbangan yang berlawanan bagi persuasi. Sebab itu, pengaruh

Gorgias tetap bertahan juga hingga jaman Renaissance.
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Ahli-ahli retorika yang siap menerima tanggungiawab moral dalam

retorika, mengkritik rekan-rekan mereka yang mencoba memperoleh

keuntungan dalam profesi mereka, terutama dalam pengadilan. Akibatnya

mereka juga tidak mencapai kata sepakat mengenai topic mana saja yang

harus dimasukkan dalam pelajaran retorika di pusat-pusat pendidikan.

Isocrates misalnya (pertengahan abad IV sebelum Masehi) berpendapat

bahwa aspek-aspek politik dapat dimasukkan dalam pelajaran retorika.

Pendapatnya ini dituangkannya dalam karyanya Antidosisi. Karangan Plato

(428-348 sebelum Masehi) Gorgias dan Phaedrus membicarakan juga topic

yang dipertentangkan itu. Gorgias membicarakan masalah etika dan politik,

sedangkan Phaedrus membicarakan etika dan mistik. Dalam Phaedrus

karya Plato, Sokrates memaklumkan bahwa retorika adalah suatu seni yang

dangkal yang dapat memperoleh nilai hanya kalau amanatnya mengambil

bagian dalam alam filsafat.

Perlu dikemukakan bahwa karya yang terkenal dari Jaman Yunani

Kuno ini adalah karya Aristoteles (384-322 sebelum Masehi) yang berjudul

Rhetorica. Dalam karya ini Aristoteles mengumumkan bahwa logika formal

adalah dasar yang tepat bagi pidato yang jujur dan efektif baik dalam dewan

legislatif maupun di pengadilan. Dalam buku ini ia membedakan tiga jenis

pidato yang didasarkan pada pendengarnya, yaitu : (1) Pidato yudisial

Ae4al) atau farensic, yaitu pidato yang mengenai perkara di pengadilan,

mengenai apa yang telah terjadi dan tidak pemah terjadi. Pendengarnya

adalah para hakim atau yuri dalam suatu mahkamah pengadilan; (2) Pidato

deliberatif atau politik (suasoria), yaitu pidato yang berisi nasehat yang

disampaikan para penasehat mengenai hal-hal yang patut atau tidak patut

dilakukan. Para pendengarnya adalah anggota badan legislatif atau

eksekutif; (3) Pidato epideihik atau demonstrative, yaitu pidato-pidato baik



untuk pementasan, upacara-upacara ibadah maupun bukan ibadah, biasanya

berisi kecaman atau pujian mengenai hal-hal yang terjadi sekarang.

Dalam brtku Rhetorica juga diuraikan pedoman-pedoman umum

bentuk retorika (oratori). Buku ini dimulai dengan cara-cara menyusun

sebuah pidato. Penulis harus mengumpulkan semua bukti (argument) yang

mungkin diperoleh dengan meneliti semua tempat atau topai (topoi :

tempat; dari kata ini kemudian diturunkan istilah topic) yang mengandung

bukti bagi masalah yang akan dikemukakan. Bila ia ingin mengemukakan

masalah politik dengan mengajukan suatu pertimbangan tertentu, maka ia

harus menemukan hal-hal yang dianggap baik dan tidak baik. Kebahagiaan

misalnya, secara universal dianggap baik. Demikian pula keadilan,

pengendalian diri, keluhuran budi, dan kebesaran adalah topik yang biasa

digunakan sebagai topik dalam pidato.

Bila argument telah terkumpul, maka orator harus menetapkan

argumen mana yang akan dipergunakarurya. Di sini tekanan utama

diletakkan pada masalah bagaimana harus memahami psikologi pendengar.

Seorang orator harus mengetahui dengan tepat faktor-faktor mana yang

dapat menimbulkan kemarahan, kekaguman, dan rasa malu. Orator harus

tau pula mengenai kategori pendengar : tua-muda, kaya-miskin, yang akan

memberi reaksi mereka masing-masing sesuai dengan keadaan mereka

masing-masing.

Pengetahuan mengenai bagaimana suafu massa pendengar bereaksi

adalah masalah yang penting. Argumen adalah bagian yang selalu

menimbulkan kepuasan dan merupakan bagian yang terpenting dari oratori.

Sebab itu, hal-hal yang tidak merupakan argumen dalam arti yang

sesungguhnya harus diabaikan saja. Dengan menegaskan bahwa kebenaran

dan keadilan memberikan bukti-bukti yang terbaik, tampaknya Aristoteles



ingin mengatakan bahwa logika formal adalah dasar yang tepat bagi pidato,

baik dalam perwakilan maupun di pengadilan. Walaupun argumen yang

dikumpulkan tidak banyak, kalau dijalin secara tepat dengan cara

pendengar bereaksi, maka akan dicapai efek yang optimal. Sebab itu,

argumen yang bersifat silogistis jarang dimungkinkan dalam oratori, karena

yang bersifat akan tampak terlalu menjemukkan. Retorika harus didasarkan

pada entimen.

Karya Aristoteles itu diakhiri dengan suatu diskusi mengenai gaya

bahasa (style) dan pola-pola umum yang diikuti pidato. Aristoteles

menekankan adanya kejelasan, tetapi menambahkan bahwa metafora dan

bahasa kiasan dapat dipakai sekadarnya. Namun metafora ruangan yang

dipergunakan Aristoteles seriag mengaburkan, hanya contoh-contoh yang

dipergunakannya dapat mengatasi masalah kekaburan itu.

Seorang Yunani Livius Andronicus (284-2A4 sebelum Masehi) yang

dibawa ke Roma sebagai budak belian mengajar retorika kepada tuannya,

dan sejak itu seni pidato mulai menarik perhatian orang-orang Romawi.

Ahli-ahli retorika yang terkenal jaman Romawi adalah Appius Claudius

Caecus (300 sebelum Masehi). Cato de Censoris, Ser. Sulpicius Galba,

Caius Graechus, Marcus Antonius, dan Lucius Licinius Crassus. Walaupun

terdapat ahli-ahli retorika Romawi, pengajar-pengajar retorika yang formal

adalah orang-orang Yunani. Dua orang guru retorika Romawi yang terbaik

dan terkenal adalah Cicero dan Quintilianus. Keduanya dididik menurut

model Yunani. Cicero menghasilkan tidak kurang dari tiga karya untuk

menunjang teorinya, yaitu : De Oratore, Brutus, dat Orotor. M. Tullius

Cicero yang hidup antara tahun 106-43 sebelum Masehi, mengajarkan seni

pidato menurut model Yunani. Dalam bukunya De Oratore dikemukakan

prinsip-prinsip oratori yang dibagi atas tiga bagian, yaitu : (1) studi yang
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diperlukan oleh seorang orator, (2) penggarapan topik pidato, (3) bentuk

dan penyajian sebuah pidato. Karya terakhir yang terkenal dari jaman ini

adalah Institutio Oratoria karangan M. Fabius Quintilianus (c. 95 AD) yang

masih bertahan mutunya. Quintilianus berusaha keras untuk mengubah

selera jaman itu, yang sudah beralih ke langgam Asia, karena perhatian

yang khusus dan latihan yang terus menerus dalam pusat-pusat pendidikan

mengenai subyek khayalan suasoriae (pidato usul, persuasi), dan

controversiae Qtidato perdebatan). Dialogues de Oratoribus yang dianggap

ditulis oleh Tacitus adalah protes yang lain mengenai metode-metode baru

tersebut.

Jaman Hellenis dikenal di Roma karena pengaruhnya atas seni pidato

Latin. Jasa yang terpenting dari Retorika Romawi adalah melanjutkan

tradisi Yunani ke Abad Pertengahan Eropa. Sejak abad II sebelum Masehi,

Republik Romawi merasa tertarik antara keahlian dan pengalaman guru-

guru Yunani. Teori retorika Yunani bukan hanya diungkapkan kembali

dalam buku-buku pegangan seperti buku anonim Rhetorica ad Herennium

(menurut penelitian terakhir ditulis oleh Cornificius) atau buku Cicerc De

Inventione, tetapi juga diusahakan untuk mengadakan penerapan. Dengan

cara itu dihasilkan pula pidato-pidato terbaik yang menyamai karya terbaik

dari orator Athena. Pada waktu yang sama, karir dan kejenian Cicero

menyebabkan studi retorika memperoleh suatu martabat terhormat yang

dukunya kurang dirasakan. Dalam pidatonya yang berisi tuduhan terhadap

Catalina, Cicero memperlihatkan kefasihannya yang gemilang seolah-olah

menghasilkan tenaga yang luar biasa dalam menghadapi masalah-masalah

besar. Masa sesudah Cicero tetap mempertahankan tujuan pengajaran

retorika, yang dihubungkan dengan persoalan sopan-santun dan

kelanggengan yang telah diagungkannya.
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Dalam masa kekaisaran Romawi, pidato pengadilan dan politik

secara perlahan-lahan merosot dalam sejarah perkembangannya. Seperti

pengalaman yang drperoleh sebelumnya dalam jaman Hellenis, penguasa-

penguasa Romawi perlahan-lahan membungkum perdebatan politik dan

membatasi ruang lingkup pengadilan. Tetapi penulis lainnya yang bergerak

di luar bidang retorika serta anggota masyarakat lainnya yang tinggi

kedudukannya sudah lama mempergunakan semua upaya retorika, yang

sudah dikenal hingga waktu itu.

Dalam jaman Romawi, para kaisar memberi subsidi kepada sekolah-

sekolah yang memasukkan retorika dalam silabus pendidikannya. Dengan

tindakan itu, para kaisar juga memperoleh dukungan kebudayaan. Sebab

itu, tidak mengherankan kalau ahli retorika juga menjadi imam agung

dalam sebuah upacara resmi pada jaman itu. tetapi dalam tiga abad

berikutnya sesudah Quintilianus menulis Institutio Oratoria, kegiatan

pidato hanya berlangsung dengan usaha meniru kebesaran jaman lampau,

baik dengan metode imitasi maupun deklamasi.

1. Imitasi

Metode imitasi merupakan suatu cara untuk melatih dan membawakan

pidato'pidato dengan meniru cara-cara yang biasa dipergunakan orator-

orator klasik. Sebagai sebuah metode, imitasi memainkan peranan yang

sangat penting dalam retorika, dan menjadi focus dalam pelajaran

retorika. Buku-buku pegangan yang popular pada jaman itu adalah

Progtmnasmata, karya Hermogenes (c. 150 AD) dari Tarsus dan buku

Antonius (c. 400 AD), seorang murid Libanius dari Antiokia.

Dari kedua buku itu jelas kelihatan bahwa latihan-latihan yang dipelajari

secara khsus mengenai narasi, deskripsi, ekspansi peribahasa yang

mengandung moral, prosopopoefa (personifikasi), dan lain-lain adalah
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beberapa hal yang bukan hatya terdapat dalam retorika, tetapi juga

dalam jenis-jenis kesusastraan yang lain. Telaah retorika apda waktu ini

meliputi suatu bidang yang sama luas dengan kesusastraan Latin dan

Yunani. Tetapi dilihat dari sudut yang lain, ruang lingkupnya menjadi

lebih sempit dari masa sebelumnya, sebab dalam bidang yang baru ini,

hanya ada beberapa pengarang yang memperoleh pendidikan untuk

mengadakan imitasi.

2. Deklamasi

Bila imitasi berusaha untuk meniru cara-cara salah seorang orator klasik

membawakan pidatonya, maka metode untuk menemukan suafu pokok

persoalan yang dipergunakan dalam latihan akademis adalah dengan

deklamasi. Deklamasi (apa yang dibawakan) biasanya tidak ada sangkut

paut dengan kehidupan nyata pada waktu itu. sebuah pidato politik

(deliberatif atau suasoria) akan memilih suatu situasi dari masa lampau,

baik yang histories maupur yang legendaries, misalnya :d mendesak

orang-orang Sparta mempertahankan celaah Thermophilae terhadap

musuhnya, atau memihak Agamemnon dengan menandaskan bahwa ia

tidak akan mengorbankan putrinya Iphigenia di Aulis. Demikian pula

sebuah pidato pengadilan Qudicial atau forensic) akan membicarakan

suafu situasi yang mengambil tema 'ohukum khayalan". Misalnya

seorang yang membunuh tiran akan memperoleh hadiatu walaupun ia

tidak membunuh tiran itu dengan tangannya sendiri.

Kesusastraan Kristen yang rnuncul dalam abad V menerima juga

pendekatan imajinatif dari sekolah-sekolah yang didirikan kaisar. Dalam

jaman Byzantium (ahun 524-1204) sekolah mempergunakan buku

Progtmnasmata (150 AD) dan menggiatkan kembali metode imitasi. Di

kerajaan Romawi Barat, Agustinus, yang tidak menyukai model kafir,
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menganjurkan dalam bukunya De Doctrina Christiana untuk menikur gaya

Kitab Suci, walaupun tulisannya sendiri mengandung upaya-upaya stilistika

yang diperolehnya dari retorika klasik.

Retorika pada awal Abad Pertengahan digolongkan dalam tujuh

kesenian liberal. Dari ketujuh bidang tersebut, retorika bersama tatabahasa

dan logika (dialektika) membentuk satu trivium (tiga serangkai). Mula-mula

retorika memegang peranan yang jauh lebih penting dalam trivium tadi.

Tetapi dalam 700 tahun berikutnya tatabahasa dan logika menjadi lebih

penting, sehingga sebelum terbentuknya universitas-universitas, logika

sudah mengatasi retorika dalam program akademis. Buku-buku pegangan

Abad Pertengahan mengenai retorika mengikuti prinsip-prinsip klasik

dengan membedakan tiga gaya tulisan : kuat, sedang, dan lemah, atau

tinggi, menengah, dan rendah. Secara teoritis, gaya yang tinggi bukan saja

menuntut hiasan, tetapi juga penggunaan figure atau "warna" retorika yang

paling sulit, dengan demikian juga paling tinggi martabatnya.

Dalam abad Pertengahan, bagian kedua dari lima langkah pidato

(yaitu disposition) dibagi atas enam bagian : (l) Exordium : sebuah

pembukaan yang jelas, sopan, tetapi singkat; (2) Narratio : sebuah

pernyataan dari fakta awal yang jelas, dipercaya, singkat, dan

menyenangkan, (3) Propositio : penyajian kasus. Jika yang disajikan itu

berbentuk isu, maka disebut portition; (4) Confirmatio : penyajian argumen;

(5) Refulatio : penolakan atasd keberatan-keberatan, bahwa keberatan-

keberatan itu bersifat absurd, palsu, atau tidak konsisten; (6) Peroratio :

ringkasan, yaifu rangkuman dengan suatu appeal emosional.

Menjelang akhir abad pertengahan, yaitu mulai abad XII, timbul

usaha-usaha untuk menciptakan suatu kebudayaan baru yang didasarkan

pada pengetahuan teoritis. Dalam retorika, pengetahuan teoritis ini
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diturunkan secara principal berdasarkan b*u Rhetorica ad Herennium darr

karya Cicero, De Inventione. Tetapi prinsip penggarapan subyek dalam

kedua karya ini terlalu dekat bertalian dengan pidato pengadilan. Sebab itu,

manfaatnya pun tidak terlalu tampak, apalagi mengingat bahwa dalam abad

ini perhatian terutama diberikan pada komposisi surat menyurat (epistola).

Dengan demikian, perhatian lebih banyak diarahkan kepada bagian yang

membaca style.

Seperti diketahui dalam setiap jenis kesusasfaan, baik prosa maupun

puisi, bisa saja terdapat dua corak lisan, yang satu tulisan biasa, dan yang

kedua tulisan yang bersifat seni, yang menggunakan bahasa kiasan dan

kiasan pikiran. Dalam retorika klasik, bahasa kiasan adalah hal yang biasa

dan sekaligus menjadi sumber stilistika. Tetapi relasi bahasa kiasan itu

secara fungsional dengan makna tidak diselidiki secara baik. Sebab itu,

tidak mengherankan bila pada akhir abad pertengahan, unsur-unsur bahasa

kiasan diterima sebagai hiasan, dan tumbuhlah suatu anggapan bahwa

semakin banyak bahasa kiasan dipakai, semakin baik pula style-nya.

Kekaburan yang ditimbulkan oleh tulisan-tulisan monnerisme,

menimbulkan suatu reaksi yang keras. Reaksi itu lahir dalam wujud

"kembali ke retorika klasik" yang bersifat imitatif. Buku-buku pegangan

pada abad XV dan XVI melanjutkan retorika sebagai seni untuk

menyiapkan dan menyajikan pidato menurut langkah-langkah klasik mulai

dan inventio, melalui disposrtio, elocutio, dan memoria, dan berakhir pada

actio. Seorang tokoh terkenal yang berusaha memulihkan kembali

kebesaran dunia klasik adalah Petrarchus. Ia memuja keagungan dunia

klasik dan mempopulerkan kembali metode imitasi.

Sejak awal abad Xic Byzantium pernah mencoba menghidupkan

kembali aliran Attika yang pernah berkembang pada akhir jaman Romawi.

ry
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Sarjana Byzantium pada wakfu itu sudah mengembangkan teknik

pengajaran tertentu, dan menyusun tata bahasa dan leksikon yang

diperlukan unfirk mengadakan reproduksi yang tepat mengenai jaman

lampau Yunani. Sebab itu, kedatangan sarjana-sarjana Byzantium ke Italia

dalam abad XV, berarti pula bahwa sistematisasi teknik imitasi menyebar

juga ke Barat. Dengan demikian o'kelahiran kembali" (renaissance) retorika

klasikjuga melanda Italia dan akhirnya ke seluruh Eropa.

Kelahiran kembali ini ditandai pula dengan kelahiran retorika

humanis. Retorika humanis menghasilkan pula kamus, buku pegangan

mengenai ungkapan dan eksempla (adages : peribahasa, anekdote, dan

materi ilustratif yang lain) dalam bahasa Latin, serta prosedur-prosedur

yang harus diikuti untuk menghafal. Akhirnya aliran humanis menunjukkan

hasil yang lebih baik dari aliran Graeco-Roman dan Byzantium yang

berkembang sebelumnya.

B. Rhetorika Tradisional

Rhetorika mulai berkembang di tanah Yunani sekitar abad ke-5 SM.

Sekitar abad 7-5 SM telah dikenal orang-orang yang menamakan dirinya

kaum sofisme. Orang-orang ini menganggap diri memiliki kebijakan atau

kebenaran-kebenaran sehingga mengambil kata "sophio" sebagai penanda

bahwa mereka adalah pemilik kebijaksanaan. tiphia berarti bijaksana;

padahal mereka hanyalah guru-guru yang mengajarkan empat mata

pelajaran yaitu : astronomi, dialehika, grammrfiica dan rhetonca. Mereka

mengajak para generasi muda Yunani dalam bentuk memberi pelajaran atau

les dengan dibayar, sehingga pengetahuan kaum lofisme adalah

pengetahuan dengan mencari untung, mensyaratkan bayaran.
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Kelak pada abad yang sama nantinya akan muncul orang-orang

mengembangkan pengetahuan bukan untuk mencari untung melainkan

mencari kebenaran yaitu filsafat. Filsafat berasal darikata philosophia yang

berarti cinta akan kebijaksanaan, karena menurut para filsafat manusia

hanya bisa mengejar atau mencari kebenaran-kebenaran atau kebijaksanaan;

dan tidak pemah ada orang yang dapat menjadi memiliki kebijaksanaan

karena itu hanya mungkin bagi dewa-dewa atau Tuhan. Manusia hanyalah

dapat mencintai kebijaksanaan maka ia mengejar terus kebenaran-

kebenaran dan ia hanya boleh menjadi philosophia yang berarti pencinta

kebijaksanaan, dan bukan lophos atau pemilik kebijaksanaan.

Filsafat adalah yang membalikkan ajaran kaum sofisme yang

beranggapan memiliki kebijaksafiaal dan mau mengajarkan pada generasi

muda Yunani dengan mendapat bayaran atau mencari untung. Filsafat

sebaliknya hanya mencintai kebijaksanaan dan filsuf mencari kebenaran-

kebenaran bukan mencari untung (Kees Bartens, 2004).

Gejala sofisme memang telah meluas sejak beberapa abad sebelum

abad ke-5 SM, karena wilayah Yunani Raya kala itu luas sekali yang

menentang dari Selatan Laut Hitam, kak, Turki, Makedonia, Yunani

sekarang, Italia Selatan, dan Afrika Utara dengan Laut Tengah berada di

tengah-tengah bagaikan danau di tengah daratan Yunani Raya yang luas itu.

Di dalam Yunani Raya yang luas itu terhampar dan tersebar di sekitar 150

negara kota dan itu merupakan peluang bagus bagi generasi muda Yunani

untuk muncul di pentas politik mengisi kursi-kursi di Majelis Umum atau

Ekklesia, dan Dewan Perwakilan atau Bouli. Maklumlah pada waktu itu

situasi dan kondisi sosial-politik Yunani Raya telah mapan dengan adanya

tiga lembaga atav badan politik yaitu : Ekklesia, Bouli dan Diskateria, yaitu
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Majelis Umum, Badan Perwakilan, dan Dewan Peradilan (Kees Bartens,

2A0q.

Masyarakat sofisme mengajarkan empat mata pelajaran pada

generasi muda, seperti dikatakan di atas, dan itu memuncak pada mata

pelajaran rhetorika atau pidato. Sebelum mendalami pidato generasi muda

terlebih dahulu diajar tata bahasa, keterampilan berdialog dan pengetahuan

umum tentang alam semesta atau astronomi yang sudah berkembang pesat

sejak awal permulaan bahkan sebelum filsafat dikembangkan. Rhetorika

dalam pelajaran sofisme terlebih dikenal sebagai keterampilan berpidato,

yaitu berbicara lisan dengan suara lantang di depan publik.

Ada bedanya orang ahli pidato yang mengembangkan dan menulis

tentang pidato di Yunani Raya kala itu, tetapi yang terkenal adalah dua

orang tokoh ahli rhetorika di Yunani yaitu Demosthenes yang dikenal

sebagai ahli pidato yang melatih berpidato dengan mengatasi suara deru

gelombang-gelombang di parrtai dan Aristoteles yang menulis filsafat

tentang rhetorika sebagai pelajaran dalam bentuk karya filsafat tentang

rhetorika. Kemudian pada zaman Romawi dikenal pula dua orang ahli

pidato yang meqjadi acuan yaitu : Cicero yang terkenal dengan pidato-

pidatonya melawan Catilina, dan Quintilianus sebagai orator di kekaisaran

Romawi yang terkenal. Dengan demikian terdapat empat ahli pidato

Yunani, dan Romawi yang merupakan penata baik dalam keterampilan

berpidato maupun ajaran-ajaran mereka tentang pidato. (Gorys Keraf,

1e89).

Di tanah Yunani Raya dan di kekaisaran Romawi para ahli pidato

telah mengembangkan keterampilan pidato menjadi ilmu pidato. Dan

pidato-pidato mempunyai latar belakang yang luas dan berakar di dua

wilayah tersebut di atas, terutama di tanah Yunani Raya. Latar belakang
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pidato-pidato di dua wilayah ini ialah berdasar pada tiga persoalan yaitu :

stilistika, pendidikan dan moralitas. Stilistika ialah keindahan bahasa, yang

berarti dalam mengembangkan pidato bahkan dalam berpidato, orang-orang

Yunani mengarahkan supaya bahasa pidato itu indah denga memakai gaya

bahasa sehingga pidato menarik untuk didengar orang. Cicero, misalnya

dalam pidato-pidatonya melawan Catolina, mengembangkan pidato dengan

bahasa indah dan enak didengar.

Selanjutnya, pidato-pidato Yunani-Romawi mempunyai tujuan

kepada dua hal yaitu : pertama untuk menampaikan pendidikan dan kedua

untuk mengajarkan moralitas kepada khalayak ramai. Pada waktu itu di

kedua tanah Yunani dan Roma, sekolah-sekolah belumlah dikenal jadi

pendidikan disampaikan kepada masyarakat lewat pidato-pidato

menyampaikan pendidikan kepada rakyat Yunani dan Roma. Karena itu,

bila ahli pidato yang berpengetahuan luas berpidato, mereka datang ke

tempat-tempat umum seperti pasar, balai umum dan tempat-tempat

keramaian. Di Roma dikenal pidato itu disampaikan di forum atau balai

umum dan seperti teater-teater. Demikian pula pidato-pidato yang

disampaikan kepada khalayak di tempat umurn berisi pengajaran tentang

moralitas, yaitu apa yang baik dibuat oleh rakyat dan apa yang buruk atau

jahat yang tak boleh dilakukan.

Selanjutnya, para ahli-ahli pidato Yunani, Romawi ini telah

mengembangkan dan merumuskan langkah-langkah pidato menurut ilmu

pidato kala itu, tetapi pada umumnya berpidato atau pidato itu menaati lima

langkah, yaitu : l) Proem, adalah salam dan pengantar;2) Narratio, yang

berisi pokok pidato; 3) Argumen, yaitu uraian pokok pidato; 4) Refutatio,

yaitu argumen bertahan untuk memperkuat argumen uraian; dan 5)
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Peroratio, yang berisi kesimpulan dan penutup pidato (Gorrys Kerae

1e8e).

C. Rhetorika Modern

Batasan retorika sebagai o'cara pemakaian bahasa sebagai seni baik

lisan maupun tertulis" yang didasarkan pada suatu pengetahuan atau suatu

metode yang teratur atau tersusun baik" perlu diberi isi yang lebih jelas, bila

kita ingin memberi suafu bentuk wacana baru. Cara mempergunakan bahasa

dalam bentuk wacana tidak hanya mencakup aspek kebahasaan saja, tetapi

juga aspek-aspek lain berupa penyusunan masalah yang digarap dalam

suafu susunan yang teratur dan logis, adanya fakta yang meyakinkan

mengenai kebenaran masalah tersebut untuk menunjang pendirian penulis,

dan sebagainya. Sebab itu suatu bentuk retorika modem yang ingin

disampaikan secara efektif dan efisien akan lebih ditekankan pada

kemampuan berbahasa secara tertulis, dengan tidak mengabaikan

kemampuan berbahasa secara lisan.

Suatu retorika modem akan tetap bertolak dari beberapa macam

prinsip. Pertama-tama prinsip dasar retorika atau prinsip dasar komposisi,

yaitu:

1) Penguasaan secara aktif sejumlah besar kosa kata bahasa yang

dikuasainya. Semakin besar jumlah kosa kata yang dikuasai secara aktil

semakin mampu memilih kata-kata yalg tepat dan sesuai untuk

menyampaikan pikiran.

2) Penguasaan secara aktif kaidah-kaidah ketatabahasaan yang

memungkinkan penulis mempergtrnakan bermacam-macam bentuk kata

dengan muulvl dan konotasi yang berbeda-beda. Kaidah-kaidah

ketatabahasaan ini meliputi bidang fonologi, morfologi, dan sintaksis.
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3)

4)

s)

Mengenal dan menguasai bermac.rm-macam gaya bahasa, dan mampu

menciptakan gaya yang hidup dan baru untuk lebih menarik perhatian

pembaca dan lebih memudakkan penyampaian pikiran penulis.

Memiliki kemampuan penalaran yang baik, sehingga pikiran penulis

dapat disajikan dalam suatu urutan yang teratur dan logis.

Mengenal ketentuan-ketentuan teknis penyusunan komposisi tertulis,

sehingga mudah dibaca dan dipahami, di samping bentuknya dapat

menarik pembaca. Ketentuan-ketentuan teknis di sini dimaksudkan

dengan : masalah pengetikarlpencetakan, cara penyusunan bibliografi,

cara mengutip, dan sebagainya.

Dalam retorika modern masih diperlukan pengetahuan lanjutan bagi

sebuah komposisi ilmiah, atau dapat disebut sebagai komposisi lanjutan.

Komposisi lanjutan ini menyangkut bagaimana corak karangan atau corak

pembahasan itu sehingga dapat lebih efektif mencapai sasarannya. Corak

karangan itu dipengaruhi oleh tujuan karangan itu yaitu tujuannya hanya

sekedar mengutarakan sesuatu supaya pembaca tahu apa yang diuraikan

tersebut. Tujuan komposisi dapat diarahkan untuk mengubah atau

mempengaruhi sikap pembaca, sehingga mereka akan mengambil sikap dan

pendapat seperti yang dianut penulis. Atau tujuan itu hanya sekedar

menggambarkan atau mengisahkan sesuatu sehingga pembaca seolah-olah

melihat atau mengalami sendiri hal yang dikemukakan penulis.

Dengan demikian pencorakan komposisi dalam retorika moderen

akan meliputi bentuk karangan yang disebut : eksposisi, argumentasi,

deslcripsi, dan narosi. Eksposisi adalah suatu bentuk retorika yang

tujuannya adalah memperluas pengetahuan pembaca, agar pembaca tahu

mengenai apa yang diuraikan. Sebaliknya argumentasf berusaha mengubah

dan mempengaruhi sikap pembaca. Sikap pembaca hanya dapat diubah
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kalau penulis mengemukakan fakla dalam suatu rangkaian hubungan yang

masuk akal. Deslcripsi menggambarkan obyek uraian sedemikian rupa

sehingga barang atau hal tersebut seolah-olah berada di depan mata

pembaca. Dan akhirnya bentuk retorika yang keempat, norasi, berusaha,

mengisahkan kej adian-kejadian yang ingin disampaikan penulis sedemikian

frp4 sehingga pembaca merasakan seolah-olah ia sendirilah yang

mengalami peristiwa tersebut.

Apa yang perlu diketahui ialah rhetorika tradisional adalah pidato

yang berisi bahasa lisan. Sedangkan rhetorika modem ialah bahasa tulisan

yang terutama berada di kampus dalam bentuk tulisan ilmiah atau artikel

ilmiah. Maxime Hairstone dalam bukunya berjudul "Composition" (1989)

mendefinisikan rhetorika sebagai keterampilan menggunakan bahasa untuk

mempengaruhi, membujuk, menemukan pengetahuan baru. Sedangkan

Songs Keraf dalam bukunya berjudul "Argumen dan Narasf' (1987)

mengatakan bahwa rhetorika adalah keterampilan bahasa untuk

mempengaruhi orang agar mengikuti apa yang dikatakan.

Dengan kata yang lebih jelas, rhetorika modern adalah tulisan ilmiah

yang mencakup makalah, skripsi, thesis dan disertasi serta artikel ilmiah.

Makalah adalah karangan atau tulisan yang berisi suatu pandangan atau

pendapat yang dapat berbentuk narasi dan deskripsi dengan beberapa atau

satu penjelasan atau eksposisi, yang memuat keterangan dengan memuat

angka-angka, perhitungan, data dan beberapa fakta. Skripsi adalah tulisan

ilmiah yang berisi satu permasalahan yang coba dijawab dengan cara

teoritis dan cara penelitian di suatu tempat. Thesis ialah tulisan ihniah yang

mau menjawab satu atau lebih permasalahan melalui suatu kajian teoritis

dan kajian berdasar penelitian untuk menghasilkan suatu pendapat ilmiah.

Disertasi adalah tulisan ilmiah yang berisi permasalahan yang dijawab
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I

secara teoritis dan secara penelitian untuk menghasilkan suatu pendapat

ilmiah yang baru.

Skripsi, thesis dan disertasi harus memuat apa yang disebut argumen

ilrniah. Argumen adalah pengawasan atau bukti tentang suatu hal, dan

argumen ilmiah adalah bukti ilmiah yang disusun berdasar kajian logika

untuk menjawab permasalahan baik secara teori maupun lewat riset ilmiah.

Dewasa ini skripsi, thesis dan disertasi harus memuat apa yang

disebut struktur ilmu. Struktur ilmu itu terdiri dari konsep, proposisi dan

teori serta hipotesis. Konsep adalah gabungan data secara umum, artinya

mengabstraksikan data-data konkrit. Misalnya manusia A, manusia B,

manusia C, manusia D, dan seterusnya yang diabstraksikan menjadi

manusia. Konsep itu adalah abstraksi dan abstraksi itu tidak ada karena

yang ada pada konsep ialah data konkritnya. Manusia itu hasil abstraksi dari

manusia-manusia konkrit A, B, C, D, dan seterusnya. Artinya, manusia itu

tidak ada, yang ada manusia konkrit A, B, C, D, dan seterusnya. Interaksi

itu adalah konsep, interaksi ada dalam bentuk konkrit seperti hubungan

arrtara dua orang si A dan si X dalam konteks ilmu sosiologi.

Proposisi adalah gabungan dua konsep sedemikian rupa sehingga

gabungan itu menjadi pandangan yang menegaskan tentang suatu masalah.

Proposisi ilmiah biasa berisi konsep teoritis dan konsep observabel yang

secara bersama menjawab permasalahan dan menghasilkan pendapat si

penulis.

Teori adalah gabungan dari dua proposisi. Proposisi para ahli atau

proposisi teoritis dan proposisi penulis atau proposisi observabel. Proposisi

teoritis mengkaji proposisi penulis atau proposisi observabel sehingga

menghasilkan kesimpulan yang berupa jawaban sementara atau hipotesis.
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D. Argumen Sebagai Inti Rhetorika

Rhetorika adalah keterampilan atau seni menggunakan bahasa untuk

mempengaruhi atau membujuk orang agar mengikuti apa yang dikatakan

atau disimpulkan. Karena itu rhetorika isinya ialah penegasan yang berisi

bukti-bukti, fakta yang sangatjelas, data yang otentik atau pernyataan yang

berasal dari yang mempunyai wewenang otoritas dan kesimpulan logis

(Sorys Keraf, 2009).

Rhetorika mempunyai latar belakang yang dapat dikatakan sebagai

bujur sangkar rhetorika yaitu : pada sisi atas terdapat pemisah atau

pendengar atau publik pembaca, pada sisi sebelah kiri terdapat orang atau

pribadi yang menyampaikan pesan atau isi argumen, pada sisi sebelah

kanan ada yang disebut maksud dan tujuan argumen, dan pada sisi bawah

terdapat isi argumen yang akan disampaikan kepada khalayak pemirsah

atau pendengar bahkan pembaca (Maxine Hairstone, 1986).

Lain dari itu, argumen ditemukan dalam tulisan-tulisan paragraf

yang berisi uraian ilmiah, dan biasanya dikenal dengan kata-kata yang

disebut "warranting connectives" yaitu : jadi, karena, sebab, karena itu,

dengan demikian, maka, bagaimanapun, meskipun demikiaru dan lain-lain.

Warranting connectivesi adalah kata-kata sambung penjamin yang

menandakan bahwa dengan kata-kata itu paragraf memiliki penegasan atau

pernyataan yang merupakan argumen atau persuasi (Robert Fogelin, 1989).

Argumen itu banyak ditemukan dalam pernyataan memuat suatu

kesimpulan logis baik itu logika formal maupun itu logika informal. Kita

ikuti contoh di bawah ini :

Manusia adalah makhluk berakal budi

John adalah manusia

Jadi, John adalah makhluk berakal budi
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Kata iadi menjelaskan pada kita bahwa pernyataan ini adalah

argumen, apalagi pemyataan ini merupakan kesimpulan logis, kita

mengambil contoh dari logika informal sebagai berikut :

Socrates adalah manusia dan Socrates adalah rasional. Maka

manusia itu adalah rasional

Dalam contoh ini kata maka menjadi penanda bahwa pernyataan ini

adalah argumen dan argumen ini berupa argumen kesimpulan logis.

Manusia adalah cipkan Allah

Kita masing-masing adalah manusia

Maka kita adalah ciptaan Allah

Contoh di atas ini adalah argumen kesimpulan logis dari logika

formal. Setiap kesimpulan dari logika formal, terutama sillgosime

Aristoteles, adalah argumen.

Karena manusia hidup makin jahx, dan Allah tak suka akan yang

jahat, maka Allah akan menghukum manusia yang jahat. Contoh di atas

adalah argumen logika informal.

Dari keterangan di atas dan contoh-contoh dati kita dapat melihat

bahwa argumen merupakan inti rhetorika baik itu rhetorika tradisional

maupun rhetorika modern, keduanya berdasarkan argumen. Lima langkah

untuk menyusun pidato terjadi dari dua langkah, yaitu langkah ketiga dan

keempat, argumen refitatio, yang berisikan argumen : argumen uraian dan

argumen bantahan. Demikian pula dengan rhetorika modern yang

dilukiskan dalam tulisan-tulisa ilmiah seperti skripsi, thesis dan disertasi

ataupun artikel ilmiah, semuanya didasarkan pada argumen dan inti

pokoknya tetaplah argumen.

24



E. Argumen dan Logika tr'ormal Tradisional

Logika itu adalah ilmu tentang berpikir yang lurus dan benar. Suatu

pikiran adalah lurus baik mengikuti kaidah-kaidah tertentu. Di sini dalam

logika formal tradisional yang dilandaskan oleh Aristoteles berpikir lurus

berarti berpikir yang disusun atas dasar pengertian-pengertian. Bila

pengertian yang satu dihubungkan dengan pengertian lain, lalu cocok maka

dihasilkan pernyataan atau proposisi yang affimatif. Contoh : manusia

disebut proposisi kategorial. Kategori ialah suatu konsep yang daripadanya

dapat ditemukan semua pengetahuan. Dengan kata lain, konsep adalah

suatu abstraksi yang dibentuk dari data-data konkrit, konsep manusia adalah

gabungan atau kesatuan dari data-data konkrit yang ada adalah manusia A,

B, B, D, dan seterusnya. Manusia itu sendiri sebenarnya tidak ada yang ada

manusia konkrit.

Selanjutnya pengertian yang satu digabung dengan pengertian lain

menghasilkan pernyataan atau proposisi seperti disinggung di atas, lalu

proposisi yang satu digabung dengan proposisi lain yang berhubungan

menghasilkan konklusi. Contoh : semua manusia adalah rasional; John

adalah manusia, maka John adalah rasional.

Proposisi pertama disebut proposisi mayor, yang kedua disebut

proposisi aninor dan yang ketiga disebut konklusi. Dalam logika dikenal

dengan istilah premis mayor, premis minor dan konklusi. Di sini menjadi

jelas bahwa proposisi terdiri dari perangkat yang berfungsi sebagai subjek

dan yang berfungsi sebagai predikat. Artinya ada konsep yang berfungsi

sebagai subjek dan ada yang berfungsi sebagai predikat. Dengan begitu

maka terdapat empat macam pernyataan atau proposisi kategorial, yait :

Semua manusia adalah rasional (A)

Kucing bukanlah manusia (E)
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Beberapa ular adalah berbisa (I)

Beberapa ular bukanlah berbisa (O)

Pemyataan-pernyataan kategorial di atas biasanya dinyatakan juga denga

ringkas seperti :

1) Semua S adalahP (A)

2) SbukanlahP(E)

3) Beberapa S adalah P (I)

4) Beberapa S bukanlah P (O)

Deugan demikian terdapat empat macam pemyataan kategorial dari segi

bentuk dan luas yaitu:

( I ) Pernyataan affirmatif universal

(2) Pernyataan negatif universal

(3) Pernyataan affirmatif partikular

(4) Pernyataan negatif partikular
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III. JURNALISME

A. Pengertian dan Sejarah Singkat

Jumalisme adalah penyejian berita kepada khalayak ramai, kepada

kelompok oftmg ataupun kepada seseorang individu. Dewasa ini jumalisme

telah berkembang menjadi suatu sistem yang membuat orang mendapatkan

berita. Dalam jurnalisme itu tersedia informasi penting, yang independen,

dapat diandalkan, akurat dan komprehensif yang dibutuhkan anggota

masyarakat.

Kata jurnalisme berasal dari kata Latin "diurns'' yang biasanya

digabungkan dengan kata'oacta" yang berarti perbuatan, dengan demikian

"actadiurnq" berarti perbuatan harian karena diurna berarti hari-hari atau

harian. Kata jumalisme dihubungkan onmg juga dengan kata perancis

'ojournaf' yang berasal dari kata dasar 'ojout'' yang berarti hari yang

membawa arti pemberitaan hari-hari (Kusumaningrat, Hikmat & Purnama,

2006: 15).

Jurnalisme atau jumalistik berhubungan erat dengan kata "berita'.

Berita itu adalah informasi baru-baru tentang sesuatu yang telah terjadi atau

tentang sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya. Maka berita itu adalah

kejadian, peristiwa atau hal yang baru, yang memberi pengalaman baru

serta menarik untuk diperhatikan, menarik untuk dirasakan, menarik untuk

dilukiskan bahkan memberi kekayaan diri pribadi yang bisa menyenangkan,

menguntungkan, memberi rasa bahagia, menjadikan bersedih, menjadi

kecewa atau hal baru apa saja yang datang pada penglihatan, pendengaran,

persaan, pikiran dan seterusnya.

Berita adalah kata pokok atau inti dari jurnalisme, dan manusia

membutuhakn berita karena analisa dasar yang menjadikan manusia
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menyimpulkan untuk mendapat pengetahuan dan kejadian serta peristiwa-

peristiwa di luar pengalaman mereka sehingga mereka merasa aman,

mereka dapat merencanakan dan mengatur hidup mereka. Selanjutnya,

dengan berita itu orang menciptakan komunitas karena menjadi saling tukar

menukar informasi atau berita; berita membuat ikatan antar manusia terjalin

(Rovaclq 8il1& Rosenstiel, Tom, 2001).

Untuk apa berita itu disampaikan dan apa tujuan jumalisme?

Pertanyaan ini memberikan arah pikiran kita pada apa tujuan penyajian

berita yang tak lain tak bukan ialah menyampaikan kebenaran sehingga

orang-orang mempunyai informasi yang mereka butuhkan dan berdaulat,

dan ini adalah kata-kata dari Jack Fuller, Presiden Tribune Publishing

Company yang menerbitkan Chicago Tribunes. Ia adalah penulis, novelis,

pengacara selain tugasnya di Tribune Publishing Company. Dalam kode

etik American Society News Paper Editor dinyatakan bahwa tujuan

jurnalisme ialah untuk melayani kesejahteraan umum dengan

menginformasikan berita kepada orang-orang.

Berita adalah bagian dari komunikasi yang membuat kita terus

memperoleh informasi tentang pengertian, peristiw4 isu dan tokoh di dunia

luar. Dahulu, bahwa ada kecendemngan sampai sekarang, para penguasa

menggunakan berita untuk menjaga kebersamaan komunitas mereka; berita

menyediakan rasa kebersamaan dan tujuan bersama. Berita bahkan

membantu penguasa tiran untuk mengontrol rakyatnya. Bahkan sampai

dengan dewasa ini kenyataan yang mengemukakan sekarang ialah makin

demokratis sebuah masyarakat makin banyak berita yang didapatkan.

Sedangkan kecondongan ini telah dimulai di Yunani dahulu dimana Kota

Athena hampir semrur yang penting tentang nuansa publik dibuka untuk

umum lewa penyampaian berita atau atau plakat atapun pidato-pidato dan
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di kekaisaran Romawi sistem pertanggungiawaban harian senat Romawi

dan kehidupan sosial dan politik; yang disebut Acta Diurna ditulis di atas

prapirus dan dipasang di tempat publik (Kovac & Rosenstiel, 2001) di kota

Roma pada tahun 59SM.

Jurnalisme modern mulai muncul pada abad ke-17 lewat

percakapan-percakapan di kafe-kafe Inggris dan di kedai-kedai Amerika

Serikat. Tahun 1609 muncul surat kabar pertama di kafe-kafe di Inggris

memuat berita-berita perkapalan, gosip dan argumen-argumen politik yang

dicetak di atas kertas. Sebelumnya fpada awal abad ke-16 telah muncul

surat kabar Courante Bradon di Belgia, Gazettes di Inggris, Courantos di

Jerman. Pada tahun 1618 di kota Amsterdam Belanda, muncul surat kabar

Courante Mijn Italien Duitjschbledtee, lalu akhirnyapada tahun fiA4 Erbit

surat kabar mingguan The Boston News Letter di Amerika Serikat.

Di indonesia cetakan surat kabar pertama mulai 7 Agustus 1744

dengan nama Bataviascha Nouvelles en Politique Raisonementen dan pada

tahun 1929 terbit Javashe Courant. Pada tahun 1909 sudah terdahulu terbit

mingguan Medan Prijaji dan pemimpin redaksinya R. M. Tirtoadisuryo;

kemudian di Jakarta menjelang abad ke-20 terbit Taman Sari dipimpin oleh

F. Wiggers dan Pemberita Betawi pimpinan J. Hendrik. Di Bandung sejak

tahun 1894 terdapat Pewarta Hindia, di Semarang ada Bintang Pagi dan di

Manado menjelang abad ke-20 terbit Cahaya Siang.

Selanjutrya bila kita melihat jurnalisme sebagai hal ikhwal yang

berkenan dengan penyajian berita atau informasi maka itu dapat terlihat

bahwa penyampaian berita itu datang dari si sumber berita menuju kepada

si penerima berita. Dengan demikian, model berpikir dan model operasional

jurnalisme itu mengikuti model komunikasi atau bahkan ilmu komunikasi

yaitu ada komunikator yang menyampaikan pesan, ada komunikan yang
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menerima pesan, lalu ada pesan dan saluran yang mengantarai si

komunikator dan komunikan. Itulah sebabnya jumalisme adalah bagian

penting dari ilmu komunikasi.

Komunikasi adalah proses pemyataan antar manusia berupa pikiran,

perasaan, tingkahlaku seseoftmg kepada orang lain dengan menggunakan

bahasa sebagai alat salurannya @ffendy, 1993:zB'1. Komunikasi terjadi

apabila terdapat kesamaan makna tentang suatu pesan yang disampaikan

oleh komunikator yang diterima oleh komunikan. Memang secara

etimologis komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu kata bendanya

" communic atio" yang berarti pemberitahuan, pertukaran, pemberian bagian,

pergaulan, persatuan pengambilan peran dan kerjasama. Kata sifatnya

adalah o'communis" yang berarti umum, bersama, sama-sama, lalu kata

kerjanya "communicare"' yaflg berarti berdialog, bersatu, berunding dan

bermusyawarah (Prent, dkk, I 969:7 1).

Komunikasi itu adalah suatu proses dimana berlangsung

penyampaian ide, informasi, opini, kepercayaan, perasaan dan sebagainya.

oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan lambang yang

merupakan isyarat. Dalam suatu kegiatan komunikasi, proses komunikasi

itu dapat terlaksana menurut beberapa perspektif tetapi disini kami

berperhatian pada perspektif mekanistik yang memulaikan proses tepat

ketika komunikator menyampaikan atau melemparkan sebuah pesan baik

dengan bibir atau mulut, atau bahasa tubuh atau isyarat lalu pesan itu

sampai ditangkap oleh komunikan. Dalam proses komunikasi ini dapat

terjadi : proses berkomunikasi secara primer dengan memahami bahasa

verbal dan non verbal, kemudian proses komunikasi secara sekunder

dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media seperti media cetak,

media elektronik dan alat audio visual dan sebagainya. Kemudian proses
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komunikasi secara linear yang merupakan lawan dari komunikasi dua arah,

yaitu hanya satu arah, akhimya proses komunikasi secara sirkuler dengan

adanyafeed back atau umpan balik.

Lain lagi proses komunikasi menurut Cutlip dan Cemter

(Rosmawaty, 2010:23) yang menjelaskan empat tahapan dalam proses

komunikasi ialah tahapan mencari dan mengumpulkan fakta yang dapat

digunakan sebagai data atau informasi dalam melakukan kegiatan

komunikasi. Tahapan perencanaan ialah membuat rencana tentang beberapa

hal, tahapan mengkomunikasikan ialah komunikasi secara verbal maupun

non verbal dengan media atau tatap muka; akhirnya, tahap evaluasi yaitu

mengevaluasi, menilai dan menganalisis kembali kegiatan komunikasi yang

telah dilakukan, sedang dilakukan maupun sebagai evaluasi untuk kegiatan

komunikas i berikutnya.

Komunikasi interpersonal adalah hubungan antara orang yang satu

dengan orang yang lain, atau hubungan dengan anggota keluarga, teman-

teman, rekan kerja dan lain-lain. Komunikasi interpersonal mempunyai

kepentingan dan tujuan untuk meyakinkan agar pesan kita dimengerti,

untuk memastikan pesan kita menghasilkan pengaruh sesuai harapan kita,

dan memastikan bahwa pesan kita pantas atau layak.

Komunikasi interpersonal merupakan kegiatan hubungan yang

dipengaruhi oleh kepercayaan antar mereka yang berkomunikasi, tingkat

keakraban atau bahkan keintiman dan oleh kekuasaan atau kekuatan

(Rosmawaty, 2010:81).

Selain komunikasi interpersonal terdapat pula komunikasi yang agak

tak langsung lewat televisi, intemet, radio, hand phone, dan melalui media

cetak. Komunikasi lewat alat-alat ini lebih menekankan pada komunikasi

sebagai transmisi pesan, yaitu bagaimana pesan dikirim dan diterima, tetapi
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juga berhubungan dengan komunikasi sebagai produksi dan pertukaran

makna yang menekankan bagaimana pesan atau teks berinteraksi dengan

manusia dalam rangka memproduksi makna (John Fiske, 2012:3\.

B. Prinsip Jurnalisme

Jurnalisme atau jumalistik adalah disiplin yang makin berkembang

sebagai ilmu yang tentu saja termasuk dalam ilmu komunikasi. Jumalisme

menjadi ilmu atau mengandung ciri-ciri ilmiah manakala dia memiliki

prinsip-prinsip, konsep-konsep dan bahkan teori, meskipun telah dikenal

bahwa ilmu komunikasi, bila dipandang dari segi keilmiaharl masih

termasuk ilmu yang masih muda dalam arti belum memiliki struktur ilmu

yang lengkap dimana struktur ilmu ini mencakup elemen-elemen ilmu

seperti konsep, proposisi teori. Terdahulu dari konsep atau dalam rangka

proposisi ilmu komunikasi, dalam hal ini jurnalistik, terdapatlah prinsip-

prinsip jumalisme yang diketengahkan oleh Bill Kovac dan Tom Rosenstiel

secara gamblang dan yang populer dan makin diikuti oleh para sarjana,

pakar jumalisme atau oleh para wartawan-wartawan sebagai satu elemen

konstruksi dalam j urnalisme.

Bill Kovac dan Tom Rosestiel mengemukakan adanya sembilan

elemen jurnalisme yang dipandang sebagai prinsip-prinsip yang harus

dipegang oleh orang-oftmg yang terlibat dalam jurnalisme baik akademisi,

wartawan apalagi kolumni, serta orang lain yang terlibat dalam jurnalisme

termasuk wartawan free-lance sampai kepada orang-orang yang bercakap-

cakap tentang diri dan orang lain sampai percakapan itu berkembang

menjadi jurnalisme. Tetapi apapun bentuk dan cara serta saluran-saluran

yang dipakai dalam jurnalisme terdapatlah sembilan elemen atau prinsip

yang harus dipegang oleh orang-orang yang bekerja meliput berita,
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mengerjakan jurnalisme termasuk lembaga-lembaga yang terlibat di

dalamnya dan bahkan orang-orang yarrg gemar akan berita sebagai

kebutuhan unutk mampu mengatur diri dan hidup bebas dari jurnalisme itu.

Elemen per|ama jurnalisme ialah kebenaran, dan kebenaran ini ada

pada tatanan realitas, artinya dipandang dari segi realisme yang mengajukan

sesuatu hal adalah benar bila pengetahuan seseorang itu sesuai dengan

kenyataan. Kebenaran ini di dalam media dibentuk lapisan demi lapisan,

hari demi hari dan karena itu dari kebenaran sehari-hari terbentuklah

kebenaran yang lengkap. Dengan demikian, setiap informasi diharapkan

merupakan kebenaran dan ini bersifat elementer. Hal yang elementer ini

mengandung atau teknik dengan apa yang disebut kejujuran dan ketepatan.

Suatu informasi atau berita adalah materi yang digunakan orang unutk

mempelajari dan berpikir tentang dunia luar diri mereka sehingga kualitas

terpenting berita adalah bisa digunakan dan bisa diandalkan. Dalam

jurnalisme orang mengejar bentuk kebenaran yang bisa dipraktekkan dan

fungsional dimana orang mengejar kebenaran dalam arti yang bisa kita

jalankan dari had ke hari, tetapi mengejar kebenaran sedekat kebenaran bisa

dipastikan (Eugene, Meyer, 1989).

Elemen kedua jurnalisme ialah loyalitas pertama kepada warga, yang

berarti liputannya tidak berkepentingan secara pribadi atau condong unutk

kepentingan teman-teman atau konglomerat bahkan kelompok elit,

Wartawan melayani warga baik untuk teratas, dan ini masih dipercaya oleh

banyak wartawan.

Elemen ketiga jurnalisme ialah disiplin dalam melakukan verifikasi

yang bersandar pada mehtode konkrit, seperti : 1) kepentingan secara

sheptis, dilakukan baris demi baris, kalimat demi kalimat, dengan banyak

pertanyaan dan gugatan; 2) memeriksa akumulasi dengan mengecek apa
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lead berita didukung oleh data-data yang cukup, apakah sudah dicek ulang

oleh orang lain, apa ada yang kurang dan pertanyaan-pertanyaan lainnya; 3)

jangan berasumsi dengan percaya pada sumber-sumber resumi begitu saja;

dan 4) pengecekan fakta ada Tom French yaitu memakai pensil warna

unutk mengecek fakta-fakta dalam karangannya, baris per baris, kalimat per

kalimat (Andreas Harsono, 2010). Selanjutnya, Kovach dan Rozenstiel

menawarkan lima konsep dalam verifikasi, yaitu : jangan menambah atau

mengarang apapun, jangan menimpa atau menyesatkan pembaca, pemirsa

maupun pendengar, bersikap setransparan dan sejujur mungkin tentang

metode atau motivasi anda dalam melakukan reportase, bersandar terutama

pada reportase anda sendiri dan bersikaplah rendah hati (Kovac &.

Rozenstiel, 2001).

Elemen atav prinsip keempat dalam independensi dalam arti

wartawan boleh mengemukakan pendapatnya dalam kolom opini tetapi

tetap harus menjaga akurasi data-datanya, menjaga tetap melakukan

verifftasi, mengabdi kepentingan masyarakat. Independensi ini juga harus

drjunjung tinggi di atas identitas lain si wartawan, seperti : Kristen, Islam,

Budha, HindU kulit putih, keturunan Asia, keturunan Afrika, laki-laki,

perempuan dan sebagainya. Jangan identitas ini mendikte wartawan.

Elemen jurnalisme kelima ialah memantau kekuasaan dan

menyambung lidah mereka yang tertindas. Hal ini dilakukan dengan

pelaporan investigasi dimana si wartiawan berhasil menunjukkan siapa yang

salah, siapa yang melakukan pelanggaran hukum, yang seharusnya jadi

terdakwa dalam suatu kejahatan publik yang sebelunnya dirahasiakan.

Elemen keenam adalah jumalisme merupakan forum publik. Dahulu,

kata Kovac dan Rozenstiel banysk surat kabar yang menjadikan ruang tamu

mereka sebagai forum publik terdapat orang datang membawa atau
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menyampaikan pendapat, kritik dan sebagainya. Bila media melaporkan

jadwal-jadwal acara sampai kejahatan publik hingga timbulnya suatu trend

sosial, maka jurnalisme ini menggelitik rasa ingin tahu orang banyak.

Ketika mereka bereaksi terhadap laporan-laporan itu maka masyarakat pun

dipenuhi dengan komentar-komentar. Pada gilirannya komentar-komentar

ini didengar oleh para politisi dan birokrat yang menjalankan pemerintahan

yang bertugas menangkap aspirasi masyarakat. Dari sini kita melihat betapa

fungsi jurnalisme sebagai forum publik sangatlah penting karena lewat

forum inilah demokrasi ditegakkan.

Elemen atau prinsip ketujuh jurnalisme ialah jurnalisme harus

memikat dan relevan. Masyarakat menghendaki keduanya : orang membaca

olahraga tapi juga berita ekonomi; orang membaca resensi buku tetapi juga

mengisi teka-teki silang.

Elemen kedelapan dari jurnalisme ialah memuat berita yang

proporsional dan komprehensif. Banyak surat kabar menyajikan berita yang

tak proporsional, denganjudul-judul yang sensasional dengan tekanan pada

aspek emosional.

Elemen kesembilan jurnalisme ialah etika dan tanggung jawab sosial

(Kovac & Rosenstiel, 2001).

C. Manfaat Jurnalisme

Zaenuddin H. M. QA0T mengatakan media komunikasi massa itu

laksana lampu penerang kehidupan. Dengan media massa masyarakat

terbuka matanya pada perkembangan dan kemajuan sekeliling dan

perubahan di dunia luar. Masyankat dapat mengembangkan dirinya dan

maju peradabannya serta terbuka pada perkembangan zan;ern Dengan kata

lain lebih jelas, ada empat fungsi dan manfaat dari jurnalisme atau
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jurnalistik, ialah : pertam4 menghimpun dan menyebarkan informasi bagi

khalayak; kedua, jumalisme atau jurnalistik memberi pendidikan bagi

khalayak, masyarakat mendapatkan pengetahuan dan pelajaran penting dari

jurnalisme; ketiga, jurnalisme memberi hiburan bagi masyarakat lewat

media hiburan seperti berita-berita di koran yang menghibur dan menarik

tentang artis, sport, anekdot dan lainJain; keempat, jurnalisme juga menjadi

alat kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bemegara.

Jumalisme adalah pilar keempat dalam sistem politik kenegaraan, di

samping kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dan sehubungan

dengan itu jurnalisme khususnya lewat media massa cetak dan elektronik

dapat dimanfaatkan sebagai : a) penyalur aspirasi rakyat banyak; b)

pembentuk opini umum; c) alat penekan yang dapat mempengaruhi dan

mewarnai kebijakan politik negara; dan d) pembela kebenaran dan keadilan

(Zaenuddin, H. M., 2007).

Apakah wartawan itu suatu profesi atau pekerja biasa? Atapun ia

adalah buruh karena ungkapan wartawan adalah kuli tinta. Sejalan dengan

perkembangan zaman dewasa ini, wartawan termasuk kategori kaum

profesional, seperti halnya dokter, ahli hukum, akuntansi dan dosen, yang

memiliki kemampuan dan keterampilan memikir dan berbicara selain

keterampilan membaca dan mendengar. Profesi wartawan dewasa ini

berkembang sangat pesat karena kebanyakan wartawan sekarang adalah

sarjana atau pernah mengecap pendidikan tinggl. Bahkan sekarang ini yang

menjadi wartrawan bukan saja yang sarjana komunikasi atau jurnalistik

melainkan ada sarjana hukum, sarjana teknik, sarjana biologi, sarjana

ekonomi, sarjana sastra bahkan sarjana filsafat apalagi sarjana psikologi.
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Karena itu, profesi wartawan sekarang cukup populer bahkan ada yang

menjadi top sebagai selebritis.

D. Teori Jurnalisme

Ada dua teori jumalisme yang menarik seperti apa yang

dikemukakan oleh Kovac & Rosenstiel, di samping teori-teori pers

tradisional yang telah dikenal. Dua teori ini ialah teori keterkaitan publik

dan teori demokrasi wartawan.

Tiga orang mempulyai minat dan bahkan pakar dalam suatu hal.

Artinya, bagaimana orang-orang berinteraksi dengan berita, telah

diterangkan oleh teori keterikatan publik. Ada tiga jenjang keterkaitan

publik dalam setiap persoalan : ada publik yang terlibat dengan taruhan

pribadi dalam sebuah persoalan dan punya pemahaman yang kuat. Ada

publik yang berminat yang tak punya peran langsung dalam persoalan

tetapi terpentaruh olehnya dan menanggapi dengan penyalaman tangan

pertama. LalU ada publik yang tak berminat, yang hanya menaruh perhatian

kecil saja dan akan bergabung jika ia memutuskan untuk begitu, setelah

semua batas-batas wacana ditata oleh orang-orang lain. Kita anggota-

anggota masyarakat menjadi aoggota ketiga grup ini bergantung pada isu

yang dilaporkan oleh media. Ada orang pendidikan akan tertarik pada isu

tentang pendidikan, ada orang yang dari kalangan hukum akan tertarik

dengan isu pelanggaran hukum, tetapi ada juga isu yang mendapat perhatian

dari banyak kalangan karena menyangkut masalah kehidupan,

kesejahteraan dan keselamatan. Sebagai contoh, isu korupsi, isu

pemerkosaan dan isu pembunuhan. Namun tetaplah ada kondisi dimana ada

orang yang termasuk publik yang terlibati pada masalah lain ia adalah
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warga yang terlibat, dan untuk masalah lain lagi ia warga yang berjarak, tak

paham sedikitpun dan tak punya kaitan.

Perumpamaan yang sama dapt dikatakan tentang seorang pengacara

di sebuah kantor hukum di Jakarta. Ia juga seorang kakek yang masih

bermain team lapangan, yang suka berkebun, suka mengikuti berita-berita

layaknya serorang elit yang sering terlibat dalam perkara besar di

tempatnya. Sebagai seorawng pakar hukum, ucapannya sering dikutip

media massa, dia enggan berbicara tontang tekhnologi, bosan dan tak

pusing dengan investasi dan bisnis. Anak-anaknya telah tumbuh dewasa, ia

tak mendengar lagi berita-berita tentang sekolah lokal, atau pemerintahan

setempat. Inilah contoh teori keterkaitan publik terhadap berita. Anggota-

anggota masyarakat masing-masing memiliki keterkaitannya pada berita-

berita menurut isu-isu yang menarik, yang perlu mendapat perhatian karena

punya keterlibatan, yang tak menarik atau tak berminat.

Teori kedua yang menarik ialah teori demokrasi wartawan, tetapi

kepuasan tentang teori ini kita mulai dengan suatu pertanyaan: teori

demokrasi macam apayangmenggerakkan kerja pemberitaan TV atau surat

kabar anda? Ada kenyataan bahwa jumlah warga Indonesia yang

memberikan suara dalam pemilihan Presiden makin berkurang dan

kebanyakan orang mendapatkan berita dari televisi lokal, lalu kenyataan ini

makin berkembang menjadi sangat menurun mengingat kondisi warga

masyarakat yang merasa tidak terbantuk hidupnya dibawah kepemerintahan

Presiden, DPR dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Orang-orang

sekarang semakin tidak tahu keadaan dunia luar sehingga ide bahwa pers

menyediakan informasi yang dibutuhkan orang agar mereka bisa mengatur

diri mereka adalah ilusi.
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Walzer Lippmana, seorang wartawan terkenal dari Amerika Serikat

berpendapat bahwa demokrasi pada dasamya adalah cacat, karena orang

banyak tahu tentang dunia secara tidak langsung melalui gambaran yang

mereka buat di kepala mereka. Mereka menerima gambaran mental ini dari

media yang sudah terdistorsi dan tidak lenbgkap karena gambaran ini

dirusak oleh kelemahan pers. Hal ini lebih diperburuk oleh kemampuan

publik untuk memahami kebenaran sering terkalahkan oleh bias, stero tipe

dan kelalaian serta ketidakpedulian manusia (Walzer Lippmana, 1963).

Pertanyaan di atas tadi dan altematif jawabannya oleh Lippmana

agak dibantah oleh John Dewey yang berpendapat dan menyatakan bahwa

tujuan demokrasi bukanlah untuk mengatur urusan publik secara efisien.

Demokrasi, katxrya bertujuan memungkinkan orang mengembangkan

potensi diri yang berarti demokrasi adalah cara bukan hasil akhir dan tujuan

sejati demokrasi ialah kebebasan manusia yang menuntut peningkatan

kecakapan pers dan pendidikan publik. Demokrasi adalah keluaran alami

dari interaksi manusia; jadi biarkan orang-orang berkomunikasi secara

bebas satu dengan yang lain.

Debat kedua pendapat di atas masih tak terselesaikan sampai

sekarang tetapi pada kenyataawrya tiap kali redaktur menyiapkan halaman,

dia menduga-duga apa yang ingin dan perlu diketahui para pembacanya.

Tetapi yang perlu diketengahkan di sini ialah mau mengedepankan suatu

teori yang dapat melayani kita sebagai warga dengan sebaik-baiknya, itulah

yang mestinya meniadi teori demokrasi wartawan.
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TV. RIIETORIKA DAJY JURNALISME

A. Untuk Siapa Rhetorika dan Jurnalisme ?

Pertanyaan untuk siapa rhetorika dan untuk siapa jurnalisme perlu

didahului dengan pertanyaan untuk apa rhetorika dan untuk apa jumalisme.

Untuk apa rhetorika tradisional atau pidato menjadi jelas dari latar belakang

pidato di zaman Yunani-Romawi ialah untuk melatih keindahan bahasa dari

pidato supaya pidato enak didengar dan menarik untuk diikuti. Karena

dengan pidato, dizamanYunani- Romawi, para ahli pidato terutama zarflan

Yunani adalah orang-orang yang berpengetahuan luas dawn mereka ingin

menyampaikan pendidikan kepada rakyat Yunani Raya. Selain itu pidato-

pidato para ahli pidato Yunani Raya dan Romawi mengandung ajaran moral

yang drtujukan kepada rakyat untuk berperilaku sesuai dengan apa yang

dikatakan dalam pidato-pidato Yunani-Romawi.

Sedangkan rhetorika modern atau komposisi adalah penggunaan

bahasa untuk mempengaruhi orang agar mengikuti dan melaksanakan apa

yang dikatakan oleh nara sumber atau orang yang menulis karya-karya

ilmiah. Rhetorika atau komposisi adalah seni menulis di kampus yang

berarti menulis tulisan ilmiah dalam arti seni menulis makalah, dan

tertutama skripsi, thesis dan disertasi. Maka rhetorika modern bukan lagi

pidato yang berarti bahasa lisan melainkan bahasa tulisan. Jadi, untuk siapa

rhetorika modern itu ada tidak lain tidak bukan yaitu untuk masyarakat

ihniah di kampus-kampus karena rhetorika modern adalah komposisi atau

tulisan ilmiah yang pada khususnya adalah makalah, laporan-laporan

penelitian, skripsi, thesis dan disertasi. Selanjutnya, komposisi itu muncul

dalam menulis buku-buku teks atau buku-buku ilmiah. Jadi, rhetorika
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modern atau komposisi ditujukan pada masyarakat ilmiah seperti :

mahasiswa, dosen, guru besar dan orang-orang intelektual lainnya.

Dari apa yang dikatakan tentang untuk siapa rhetorika modern ditulis

dapatlah menjadi jelas pertanyaan untuk apa rhetorika modern itu ialah

mencari dan mengajarkan kebenaran ilmiah agar dengan itu ilmu semakin

dapat diabdikan kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi sejahtera.

Dewasa ini sedang terjadi kemacetan dalam ilmu-ilmu pengetahuan

untuk diabdikan kepada masyarakat karena adanyariset-riset yang tidak taat

azas pada struktur ilmu yang menjamin sehingga kebenaran ilmiah dicapai

dan diabdikan kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu muncul gerakan

filsafat ilmu unutk cobe mendudukkan riset-riset ikniah dan tulisan-tulisan

ilmiah pada struktur ilmu yang sesungguhnya. Yang dimaksud dengan

struktur ilmu ialah : konsep, proposisi dan teori serta hipotesis. Pada banyak

universitas atau perguruan tinggi di dunia terdapat kecanggungan dan

bahkan keengganan untuk taat padz perilaku ilmiah yang mendasarkan

tulisan-tulisan ilmiah pada stnrktur ilmu.

Selanjutnya, untuk siapa jurnalisme? Sebelum menjawab untuk siapa

jurnalisme maka pertanyaan untuk apa jurnalisme perlu dijawab. Jurnalisme

adalah untuk kebenaran. Eugene Meyer, yang membeli harian "The

Washington Post" pada tahun 1933 berkata : "Dalam rangka menyajikan

kebenaran, surat kabar ini akan mengorbankan keuntungan materialnya,

jika itu diperlukan demi kepentingan masyarakat". Dalam ucapan ini Meyer

ini telah menyentuh pertanyaan tentang apa jumalisme itu dan untuk siapa?

Jumalisme itu adalah untuk kebenaran dan untuk siapa jurnalisme, tak lalin

tak bukan ialah demi kepentingan rnasyarakat (Andreas Harsono, 2010).

Jadi, sekali lagi untuk apa dan siapa rhetorika dan jurnalisme itu

ialah : untuk kebenaran. Rhetorika mengusahakan kebenaran ilmiah untuk
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tulisan-tulisan ilmiah dengan maksud supaya kebenaran ilmiah itu

diabdikan demi kepentingan masyarakat ilmiah serta masyarakat pada

umrmmya. Jurnalisme mengusahakan kebeneran demi kepentingan publik

agar para warga belajar untuk mengatur diri dan hidup bebas.

B. Tugas

Sehubungan dengan rhetorika yang diuraikan di atas maka dapatlah

dikatakan bahwa adalah merupakan tugas para sarjana baik di kampus

maupun di luar kampus untuk menjalankan perilaku ilmiah dalam menulis

menurut kaidah-kaidah ilmu antara lain ialah mengindahkan struktur ilmu,

membangun tulisan ilmiah berdasar argumen-argumen ilmiah, menulis

buku-buku teks yang ilmiah. singkatnya, menulis untuk kebenaran ilmiah

dan demi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, menjadi tugas pula bagi

para wartawan untuk menulis atau menyampaikan berita dan informasi

dengan berdasarkan pada prinsip utama dan pertama ialah kebenaran,

seraya mengindahkan prinsip atau elemen jurnalisme lainnya seperti prinsip

kedua ialah loyalitas pada warga dan prinsip ketiga ialah verifikasi.

Penyajian berita harus dilakukan demi kepentingan publik, kepentingan

warga supaya dengan jurnalisme warga dapat mengatur diri dan hidup

bebas. (Kovac & Rozenstiel,200l).

Jadi, adalah tugas dari para akademisi untuk menulis tentang

kebenaran ilmiah bagi pengaMian demi kesejahteraan masyarakat, dan

begitu dengan jumalisme ; para wartawan harus menyajikan berita yang

benar supaya dari sana warga mengatur diri dan hidup bebas. Dengan

demikian, baik rhetorika maupun jurnalisme keduanya adalah ilmu yang

harus mengajarkan kebenaran dan itu demi kepentingan masyarakat supaya

bahagia dan sejahtera.
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C. Tulisan Argumentatif dan Artikel Ilmiah

Argumentasi adalah dasar paling fundamental dari ilmu pengetahuan

dan merupakan usaha untuk mengajukan bukli-bukti untuk menyatakan

sikap atau pendapat tentang suatu hal. Argumentasi adalah dasar dari logika

dan rhetorika. Bilamana kita mengambil kesimpulan logis dari suatu

dialogisme maka kesimpulan itu adalah argumentasi. Dalam logika

informal pun, suatu kesimpulan yang diambil itu berupa argumentasi.

Sebenamya, argumentasi adalah bentuk rhetorika yang keempat dan paling

penting untuk penulisan ilmiah. Dalam hrlisan ilmiah seperti skripsi kita

dapat menggunakan narasi dan deskripsi, bila diperlukan tetapi tulisan

ilmiah banyak menggunakan eksposisi dan argumentasi, dimana argumen-

argumen adalah tulisan ilmiah yang paling dasar dan menjadi titik tulisan

ilmiah. Rhetorika itu adalah keterampilan menggunakan bahasa untuk

mempengaruhi, membujuk orang untuk mengikuti apa yang dikatakan

(Maxime Hairstone, 1986). Definisi ini digunakan oleh Hairstone dan ia

menyatakan suatu pendapat yang berbobot argumentatif, artinya justru

argumentasilah yang mempengaruhi dan membujuk orang untuk mengikuti

apa yang dikatakan.

Argumen berisi topik atau pokok persoalan yang terdiri dari bagian-

bagian pengalaman yang merupakan kesatuan dan dapat menurunkan

proposisi-proposisi bagi suatu argumen. Argumen memerlukan identifikasi,

perbandingan, ilustrasi, klasifikasi, definisi dan analisa sebagai pernyataan-

pemyataan yang dari padanya argumentasi dapat dibangun. Selanjutnya,

argumentasi yang dikembangkan dari topik tertentu dapat mengikuti

beberapa metode seperti : genus atau definisi, sebab dan akibat,

sirkumstansi, contoh-contoh, persamaan, perbandingan, pertentangan,

kesaksian dan otoritas (Gorys Keraf, 2007).
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Unsur paling penting dari tulisan argumentatif adalah evidensi.

Evidensi itu adalah fakta yang ada, kesaksian, informasi atau otoritas yang

dikembangkan untuk menarik suatu kebenaran. Dalam wujud paling bawah

dari evidensi ialah data atau informasi, yang harus diandalkan

kebenarannya. Fakta adalah sesuatu yang terjadi sungguh-sungguh. Data

harus diuji dengan cara mengadakan observasi atau mengadakan pengujian

dengan meminta kesaksian dari orang lain yang telah mengalami sendiri

atau telah menyelidiki sendiri persoalan tertentu seperti dengan data.

Terdapat cara ketiga untuk menguji data ialah meminta pendapat dari suatu

otoritas atau pendapat ahli; otoritas berarti kesaksian seorang ahli, sebuah

komisi atau badan ataupun kelompok tertentu yang dianggap berwenang

untuk hal itu. Lalu terdapat cara untuk menguji fakta yaitu konsistensi.

Kekonsistensian berarti fakta yang mendukung evidensi itu tidak memiliki

evidensi lain yang bertentangan atau melemahkan evidensi yang ada. Cara

kedua ialah koherensi. Fakta-fakta yang digunakan sebagai evidensi harus

koheren dengan pengalaman-pengalaman manusia atau sesuai dengan

pandangan yang berlaku. Lalu ada cara-cara untuk menilai otoritas yaitu :

1) tidak mengandung prasangka, 2) pengalaman dan pendidikan otoritas

yang tinggi, 3) bukan berdasar kemashuran dan prestise, dan 4) koherensi

dengan kemajuan. (Gorys Keraf, 2007).

Artikel ilmiah adalah tulisan yang memuat kerangka penulisan

ilmiah yang berdasar struktur ilmu yaitu : konsep, proposisi, dan teori.

Artikel ilmiah akan mulai dengan latar belakang dan perumusan masalah,

kemudian masalah yang dirumuskan dijawab dengan proposisi-proposisi

yaitu proposisi penulis dan proposisi si ahli (teori) sehingga didapatkan

kesimpulan berupa hipotesis. Selanjutnya terdapat metode yang digunakan
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serta hasil penelitian atau penulisan dan pembahasan, serta kesimpulan dan

saran.

Dalam mengajukan proposisi-proposisi inilah artikel ilmiah

memerlukan fakfa atau data, ataupun konsepkonsep yang dapat memberi

jalan untuk menlusun proposisiproposisi ilmiah yang bertujuan dan

berakhir dengan argumentasi. Seperti sudah disinggung di atas argumentasi

menggunakan warrdnting connectives seperti : maka, jadi, dengan

demikian, begitupun, karena, karena itu, kesimpulannya, dari itu dan lain-

lain.

Contoh:

Rakyat desa X masih miskin, karena itu perlu diberi pendidikan dan

pelatihan agar mereka mampu mengembangkna kemampuan diri

sendiri untuk memajukan dan meningka&an kesejahteraan

keluarganya. Dari itu mereka perlu dibantu dengan dana penyertaan

modal supaya mereka menggerakkan potensi pertaniannya menjadi

pertanian yang berhasil mencapai target dan meningkatkan

kehidupan keluarganya. Jadi, mereka membutuhkan pelatihan

sekaligus bantuan dana.

Contoh singkat penulisan proposisi-proposisi ilmiah yang menuju

kepada kesimpulan atau argumen.

Terdapat pendapat si A tentang belajar bahwa

Beberapa orang ahli mengatakan bahwa belajar itu .................... Si C

berpendapat tentang belajar atau cara menonjol dan menarik tentang

belajar, dan karena itu saya penulis mau menekankan pendapatnya.

Karena pendapat si C ini berhubungan dengan pandangan si M dan

N yang keduanya mengetengahkan bahwa belajar itu merupakan

tingkah laku dan bukan merupakan kegiatan pendidikan atau
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kegiatan scholastik berlaku, melainkan suatu kegiatan yang

membentuk perilaku, sehingga belajar adalah kegiatan untuk

membentuk tingkah laku, artinya tingkah laku manusia itu

berkembang atas dasar : belajar, memahami, mengingat dan berpikir.

Jadi tingkah laku manusia adalah terbentuk dari belajar (Stemberg,

2o0e).

Paragraf di atas adalah contoh menpsun pandangan-pandangan

menjadi pernyataan atau proposisi-proposisi yang diakhiri dengan argumen

kesimpulan. Dengan demikian, artikel ilmiah itu terbanyak akan terdiri dari

eksposisi dan argumentasi. Dewasa ini pendidikan di perguruan tinggi

Indonesia masih lemah dalam keterampilan menulis, apalagi memenuhi

tulisan-tulisan ilmiah yang bersandar pada banyak argumen-argumen

menuju pada kesimpulan ilmiah.

D. Tulisan Jurnalisme

Dalam bagian ini tidak akan dibicarakan tentang bagaimana menulis

dalam jurnalisme secara teknis, tetapi kami ingin menyampaikan hal

tentang hakekat jurnalisme. Dan untuk itu saya membatasi pada dua pokok

persoalan yaitu : loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga, seperti

telah dikemukakan di atas, dan intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi.

Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga dan itu dapat

ditunjukkan dengan beberapa batas sebagai pengaruh kepada mementingkan

warga atau publik. Batas-batas ini berupa gagasan yang terdfui atas lima

aturan yaitu : 1) pemilik atau perusahaan harus menomorsatukan warga dan

unhrk itu pemilik perusahaan benar-benar mempercayai nilai-nilai

jurnalisme, 2) mempekerjakan manajer bisnis yang juga mempersoalkan

warga memilih orang yang mempunyai penilaian berita yang bagus dan
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berpengalaman dalam jumalisme, 3) menetapkan dan mengkomunikasikan

standar yang jelas, 4) wartawan harus memegang kata terakhir untuk urusan

berita, dan 5) komunikasikan standar yang jelas pada publik (Kovac &

Rosenstiel, 2001).

Selanjutnya, disiplin verifikasi merupakan hal yang memisahkan

jurnalisme dari hiburan, propaganda dan fiksi. Hiburan berperhatian utama

pada hal-hal yang menyenangkan hati, propaganda menyeleksi fakta atau

mengarang fakta demi kepentingan yang lain. Fiksi mengarang skenario

untuk tiba pada kesan yang lebih pribadi dari apa yang disebut kebenaran.

Jurnalisme saja yang sejak awal berperhatian pada menyajikan apa yang

terj adi setepat-tepatnya.

Wartawan perlu mengembangkan suatu methode yang konsisten

menguji informasi dengan tepat sehingga bias personal dan bias budaya

tidak melemahkan akurasi pekerjaan mereka. Karena itu, wartawan harus

menguasai semangat ilmu pengetahuan seperti eksperimen-eksperimen

berdisiplin dengan methode-methode yang seragam dan diterima dan

dengan demikian dari keberagaman cara pandang kita akan mengetahui

kebenaran, dan dari keberagaman cara pandang kita dihantar ke methode

ilmiah yang ditujukan untuk memutuskan apa yang kita investigasi dengan

cara-aara objektif olehnya, hubungan antara jumalisme dan ilmu harus

dijaga agar wartawan dibantu untuk membuat laporan jurnalistik yang tepat

yang dibutuhkan oleh warga. Terdapat lima prinsip sebagai landasan

disiplin verifikasi jurnalisme yang merupakan prinsip-prinsip intelektual

untuk laporan ilmiah juga yaitu : 1) jangan menambah sesuatu apa-apayang

tidak ada atau yang tidak terjadi, 2) jangan menipu audiens dalam arti

jangan menyesatkan audiens, karena jurnalisme harus berpegang teguh pada

kejujuran; juga audiens harus tahu kutipan tertentu, 3) berlakulah
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setransparan mungkin tentang methode dan motivasi anda, karena wartawan

harus jujur dan seksama kepada audiens untuk tetap dianggap penyaji

kebenaran dan bekerja untuk kepentingan publik, 4) andalkan reportase

anda sendiri, artinya wartawan berusaha mencari sumber-sumber mereka

sendiri dan tidak berbohong dan tidak menyesatkan, 5) wartawan harus

rendah hati dengan keterampilan mereka, skeptis dengan apa yang dilihat

dan didengar tetapi juga skeptis dengan kemampuan mereka untuk

pengetahuan apa arli sesungguhnya dari sebuah peristiwa. Inilah kelima

prinsip yang membingkai disiplin verifikasi yang harus diperhatikan dan

dijalankan oleh para wartawan demi jurnalisme yang sehat dan demi

kepentingan publik.

Jadi, dua pokok persoalan tentang loyalitas pada warga dan disiplin

verifikasi merupakan hal yang perlu menjadi patokan bagi para wartawan

atau jurnalis untuk menulis berita.
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V. KESIMPULAN

A. Rhetorika dan Jurnalisme

Rhetorika dan jurnalisme berlandaskan pada logika baik logika

formal maupun logika informal bagi penulisan-penulisannya. Penulisan

ilmiah dalam rhetorika modern bertujuan untuk mengungkap kebenaran

atas dasar argumen-argumen yang datang dari fakta-fakta atau evidensi

evidensi. Tulisan rhetorika modern atau tulisan ilmiah bersumber dari fakta

dan evidensi yang membentuk argumen-argumen, khususnya argumen

kesimpulan. Artinya, tulisan ilmiah akan terdiri dari terutama argumentasi :

yaitu argumen ilmiah para ahli, dari konsep-konsep yang dibentuk, yang

kemudian membentuk proposisi ilmiah.

Tulisan jumalisme bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran demi

kepentingan para warga agar mereka hidup bebas dan mengatur diri.

Tulisan jurnalisme dimulai dengan berita yang dilukiskan dengan narasi,

deskripsi dan eksposisi dan sesekali memakai argumentasi. Tulisan

jurnalisme tertuju pada publik dan berbeda dengan tulisan ilmiah yang

khusus tertuju pada masyarakat ilmiah yaitu : mahasiswa, dosen dan kaum

intelektual lainnya.

B. Argumen dan Struktur Ilmu

Rhetorika modern atau komposisi terutama menjadi tugas dari

masyarakat ilmiah : mahasisw4 dosen dan para intelektual lain untuk

menulisnya. Misalnya, dosen A membaca buku teks, mempelajari konsep-

konsep dan mendalami argumen-argumen ilmiah di dalamnya. Pada

gilirannya ia menghasilkan argumen sendiri untuk menulis hrlisan atau
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karya ilmiah baik karya ilmiah hasil penelitian maupun karya ilmiah hasil

studi kepustakaan.

Panduan bagi mahasiswa, dosen dan para kaum intelektual dalam

menulis karya ilmiah ialah struktur ilmu seperti telah dikatakan di atas yaitu

: konsep, proposisi dan teori. Konsep adalah hasil dari abstraksi atau

pengalaman-pengalaman, pendapat atau data-data konkrit yang

berhubungan dengan wacana keilmiahan. Proposisi adalah gabungan dua

konsep yang merumuskan variabel x dan y dalam penelitian misalnya.

Misalnya, konsep motivasi dipertemukan dengan konsep prestasi belajar.

Dua konsep ini menghasilkan satu proposisi yang dapat berbtrnyi : "Peranan

motivasi terhadap (peningkatan) prestasi belajar". Proposisi peneliti ini

dihubungkan dengan proposisi ahli dengan pendapat mereka tentang

motivasi prestasi belajar, sehingga selanjutnya menghasilkan sebagai

berikut:

Pendapat ahli + motivasi dan prestasi belajar

Pendapat penulis ) motivasi dan prestasi belajar

Kesimpulan + motivasi berpengaruh/berperan terhadap prestasi

belajar

Jadi struktur ilmu : konsep, proposisi, dan teori bila dioperasionalkan

akan menghasilkan hipotesis, yang nantinya dibuktikan lewat penelitian

atau lewat kajian pustaka untuk mendapatkan kesimpulan definitif tentang

kebenaran ilmiah yang diteliti atau diperiksa.

Dalam menuliskan karya ilmiah atau karya penelitian maka penulis

akan menggunakan argumen-argumen. Argumen adalah inti pidato, inti dari

rhetorika modern dan inti dari penulisan ilmiah yang merupakan skripsi,

thesis dan disertasi. Argumen seperti dikatakan di atas datang dari evidensi-

evidensi dan menyusun argumen menggunakan kata-kata penjamin yang
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sehat"worranting connectives" seperti dikatakan oleh Robert Fogelin, yaitu

kata seperti; karena, karena itu, sebab, dari itu, jadi, meskipun demikian,

namun, namun demikian, kesimpulannya, dan lain-lain.

C. Prinsip dan Teori Jurnalisme

Dalam tulisan jurnalisme, berita-berita yang dituliskan dan

disampaikan ke publik adalah berita-berita yang tepat, benar dan demi

kepentingan publik. Untuk menjamin tulisan jurnalisme maka terdapat

sembilan elemen atau prinsip yaitu : 1) jurnalisme menyampaikan

kebenaran, 2) loyalitas pertama jurnalisme ialah pada warga, 3) disiplin

verifikasi, 4) independensi sumber berita, 5) jumalisme berlaku sebagai

pemantau kekuasaan, 6) forum publik bagi kritik maupun dukungan warga,

7) menarik dan relevan, 8) komprehensif dan proporsional, 9)

diperbolehkan mengikuti nurani (Kovac & Rozensteil, 2001). Sembilan

prinsip ini harus menjadi landasan bagi penulisan jurnalisme yang baik dan

benar.

Kemudian terdapat dua teori utama jumalisme yaitu : teori

keterkaitan publik dan teori demokrasi wartawan. Dua teori ini perlu

menjadi landasan bagi penulisan jumalisme. Dua teori ini berhubungan

dengan sembilan prinsip di atas yang mengharuskan para wartawan

menuliskan berita demi kepentingan publik, rhetorika publik berhubungan

dengan kepentingan publik dan sesuai dengan prinsip loyalitas jurnalisme

adalah pada para warga. Seianjutnya, teori demokrasi wartawan

mengajarkan juga bagaimana jurnalisme harus terarah dan tertuju kepada

warga apapun kesulitannya itu adalah demi kepentingan publik.
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D. Tugas dan Tantangan

Akhirnya, bila kita berbicara tentang rhetorika apalagi rhetorika

modern, yang memberi petunjuk bagi penulisan tulisan ilmiah yang benar,

begitu pula jurnalisme yang harus menyampaikan kebenaran, maka bagi

kedua hal ini dimana kaum intelektual terlibat pada rhetorika modern dan

para wartawan terikat pada penyampaian berita yang benar. Menjadi jelas

disini kebenaran menjadi tugas sekaligus tantangan untuk diusahakan oleh

kaum intelektual dan para wartawan. Tugas adalah bagi keduanya ialah

mencapai kebenaran dan tantangan adalah bagaimana mengusahakan

kebenaran.
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