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Pemilihan tema di atas bagi ‘Buku Untuk Indonesia’ kali ini, ditepatkan dengan momen Hari 
Pers Nasional, yang jatuh pada Bulan Pebruari. Sebenarnya banyak momen-momen lain selama 
Bulan Januari dan Pebruari yang dapat pula dijadikan sebagai pijakan tema. Namun, setelah melalui 
berbagai pertimbangan, terutama aspek skala prioritas kebermanfaatan dan perkembangan budaya 
masyarakat saat ini, kami memilih momen Hari Pers Nasional sebagai pijakan tema kali ini. 

Saat ini, pergerakan di segala aspek kehidupan, mulai ekonomi, politik, sosial maupun budaya 
harus diakui driver-nya ada di tangan media dan teknologi. Hal ini wajar saja, sebagai sebuah 
keniscayaan dari berkembangnya ideologi kapitalisme dengan produk budaya populernya. Media 
menempatkan dirinya sebagai pembentuk realitas. Media melahirkan realitas. Kekuatan media 
mampu mengkonstruksi fakta/realita, melahirkan trend, atau memasifkan apapun.  

Pandangan konstruksionis, sepertinya lebih mendominasi dalam memotret kondisi saat ini. 
Dibandingkan pandangan positivis yang meletakkan tugas media hanya sebagai penyampai berita 
dan menentang ‘keberpihakan’. Oleh karenanya informasi dan berita-berita yang dimuat di media 
melahirkan realita yang dikonstruksi dan berpihak. Dalam dominasi lingkungan ideologi dan budaya 
yang berkembang saat ini, subyektifitas atau keberpihakan seperti itu sulit dihindari. 

Dunia Pers sendiri, khususnya di Indonesia, mengusung spirit pers yang bebas dan 
bertanggung jawab. Pembicaraan tentang perlunya pers yang bebas sudah banyak diulas di mana-
mana. Pada sisi ini, sorotan utama tentunya kepada pemegang regulasi yaitu pemerintah. Seberapa 
jauh melahirkan regulasi bagi kebebasan pers. Namun, tulisan-tulisan yang diharapkan di dalam 
buku ini, mencoba mengeksplore sisi satunya, yaitu aspek ‘tanggung jawab’. Sehingga sorotan 
utamanya adalah pada pelaku atau insan persnya. 

Sekedar pemantik, kami mengakhiri abstraksi ini dengan mengutip karya Ronggowarsito di 
Ramalan Zaman Edan. Diingatkan oleh Ronggowarsito, nantinya orang-orang yang akan selamat 
dalam pergulatan rentang zaman adalah orang yang ‘eling’ (ingat) dan waspada. Kedua kondisi ini 
mempunyai substansi yang berbeda. Filosofi ‘eling’ mempunyai substansi jangka pendek, sedangkan 
‘waspada’ mempunyai substansi jangka panjang.  

Apabila dua filosofi tersebut dikawinkan dengan konsep mutakhir ‘karakter’ yang memiliki 
variabel excellent, profesional, dan ethic, melahirkan relevansi yang menarik. Variabel excellent 
(selalu memberikan yang terbaik) dan profesional (dilakukan oleh ahlinya) akan berada pada ranah 
‘eling’. Sedangkan variable etika/ethic ada pada ranah ‘waspada’. 

Menjadi insan pers yang excellent dan professional menjadi prasyarat mutlak dalam proses 
melahirkan berita/informasi. Bisa dibayangkan tentunya, jika dua variabel tersebut tidak dimiliki oleh 
insan pers dalam bergelut dengan dunianya. ‘Eling’ lebih berdimensi teknis, begitu pula excellent 
dan profesional.  



Namun, dalam kerangka pemikiran Ronggowarsito, ternyata ‘eling’ saja belum cukup untuk 
mencapai keselamatan hidup. Masih perlu aspek ‘waspada’, demi masa depan yang berkelanjutan. 
Nah, di sinilah variabel etika mengambil peranan. Aspek-aspek seperti kepedulian, tanggung jawab, 
moral, kebenaran adalah milik ranah ‘etika’. 

Tentunya banyak teori ataupun perspektif dalam mengupas aspek insan pers yang 
bertanggungjawab. Para penulis yang berkenan partisipasi dalam buku ini, diberikan keleluasaan 
dalam menentukan perspektif tulisannya terkait pers yang bertanggungjawab. Hanya saja, koridor 
yang kami harapkan, agar tidak begitu luas perspektifnya, adalah memakai pendekatan etika (ethic). 

 


