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Metode penggalian data merupakan sebuah teknik atau seperangkat cara
terhadap pencampaian informasi yang akurat sehingga mempunyai unsur
kekuatan pemberitaan. Ada dua tahapan yang diperlukan terhadap pengalian
data. Yaitu, pra penggalian data dan ketika menggali data.

Pra pengalian Data, merupakan persiapan yang harus dilakukan oleh
wartawan sebelum menggali data. Persiapan ini meliputi, penguasaan materi
berita, identifikasi sumber berita, fokus berita, dan draf-draf pertanyaan.
Kesemua yang disebutkan di atas terkumpul dalam term of reference (tor)
atau outline. Selain, juga persiapan alat pengalian data. Seperti: alat rekam,
foto dan lain sebagainya.

1 Diambil dari berbagai sumber sebagai bahan diskusi SMKM-Aceh
2 Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Unimal & Penangungjawab SMKM-Aceh
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Penggalian Data, meliputi tiga aktivitas antara lain, Observasi, Wawancara
dan Studi Literer/ Dokumen. Untuk kegiatan tersebut diperlukan upaya
Reportase. Dimana, reportase adalah suatu teknik jurnalistik yang berupaya
mengambarkan orang, masalah, kejadian dengan mendetil serta apa adanya.
Didalam reportase itu sendiri terkandung aspek deskripsi dan narasi.

Kebutuhan reportase tersebut digunakan untuk mengambarkan fakta atau
kejadian bukan hanya berdasarkan apa kata narasumber semata. Sehingga
ada pendalaman terhadap sebuah peristiwa yang akan diberitakan. Serta
untuk mengemanilir kebohongan sumber. Sehingga bisa mengambarkan
suasana dan kondisi yang lain dibalik sebuah tema yang diangkat.

Perbedaan antara investigasi dengan berita lainnya yaitu fakta baru yang
belum tentu terungkap lalu akan diungkap oleh jurnalistik, orisinil, dan
penyalahgunaan kekuasaan sedangkan investigasi biasa, dari fakta yang ada.
Jurnalisme investigasi untuk bangkitnya tradisi penggalian berita yang kini
terancam lenyap. Jurnalisme investigasi diperlukan karena mengupas berita
secara lebih dalam dan detail, awet dan mencerahkan berita yang ada.

Praktek jurnalisme investigasi pada dasarnya mengubah sikap dengan cara
Selalu berpikir besar, Gigih menggali berita, Tidak mudah menyerah pada
hambatan (waktu, dokumen, dana, ancaman) dan Mengembangkan hukum
dengan narasumber.

Dalam penggalian data,  jurnalisme investigasi mengalami Kesulitan dan
hambatan jurnalisme invstigasi, yaitu Keterbatasan waktu, dana dan sumber
info, Keraguan para editor, Tantangan dari perusahaan tempat bekerja, Kasus
white collar crime kurang menjadi perhatian publik daripada kasus politik
serta mengalami Ancaman keselamatan.

Proses pengumpulan informasi hingga hendak diberitakan informasi tersebut
melalui tiga proses penting. Diantaranya melakukan tiga kegiatan :
Mengumpulkan (reporting), Menulis (Writing) dan Mengedit berita (Editing).

Acuan dan angle merupakan unsur kunci. Acuan berguna sebagai informasi
dasar, bahan pertanyaan dan pelengkap berita. Angle mencakup tiga kurun
waktu:

 Kini-peristiwa saat ini tentang topik. Peristiwa terkait dengan topik
berdimensi lokal hingga internasional.

 Dulu-informasi latar belakang, acuan. Peristiwa lalu yang perlu
diangkat kembali.

 Esok-prospek, dampak, arah perkembangan, dan implikasi masalah
pokok yang diliput. Peristiwa mendatang yang relevan.
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 Reportase
 Ada 3 sumber informasi yaitu observasi, dokumen dan wawancara (on

the record/off the record).
 Raih kepercayaan narasumber (empati merupakan kunci yang

penting), jangan mudah percaya pada orang lain.
 Skeptis yaitu tidak mudah percaya pada narasumber. Jangan

remehkan narasumber, kejar terus narasumber, kenali kebiasaan dan
segala yang melekat yang ada pada narasumber. Jika tidak
mendapatkan konfirmasi, minimal deskripsikan upaya pencarian.

 Bersahabat dengan data dan informasi. Jangan tersesat, follow the
money.

Langkah Reportase

TEKNIK SUMBER AKTIVITAS
Baca Bahan tertulis Telusuri teks

Amati Peristiwa Saksikan, catat dan rekam
Dengarkan Orang, peristiwa,

audio visual
Dengarkan dan catat

Bicara Orang Tanya jawab, wawancara
sumber

Computer asisted
reporting

Komputer Telusuri internet dan email
dengan sumber

 Penulisan

 Setia pada angle.
 Jangan tertimbun dan tersesat.
 Selalu menguji kesimpulan dan diuji kembali dengan fakta yang ada.

Tulis berita dengan gaya yang deskriptif.

 Investigasi 2 sisi :

 Fokus pada peliputan investigasi, selain itu harus menyelidiki
mengapa narasumber membongkar masalah tersebut kepada khalayak
umum.

 Kasus Vicentius hanya untuk balas dendam atau hadiah imbalan.

 Meminta pertimbangan pimpinan redaksi.
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Jurnalisme investigasi mengupayahkan perlindungan narasumber semaksimal
mungkin. Cara membangun aliansi dalam jurnalisme investigasi yaitu dengan
melobi tokoh-tokoh kunci di pemerintahan media massa, mentoring lembaga-
lembaga pemerintahan, bangun aliansi dengan media lain. Dalam
berwawancara seorang wartawan mempunyai etika yaitu:

 Indentifikasi diri dengan menyebut nama diri dan nama organisasi
anda untuk wawancara resmi

 Jelaskan maksud wawancara
 Bila membuat janji, datang tepat pada waktu yang telah dijanjikan
 Off the record; menghormati permintaan sumber bila suatu keterangan

diminta untuk tidak disiarkan
 Atribusi sumber; hormati permintaan sumber bila nama dan

kedudukannya tidak ingin disebut.

=============


