
Efektifitas dan Transparansi Pemerintahan; Kunci Kesejahteraan Rakyat 
(Catatan Perjalanan Program  IVLP 2015) 

Fajar subuh seakan menyapa dalam perjalanan menuju Bandara Sultan Hasanuddin pagi itu. Tiba di ruang 

keberangkatan, saya bergegas menuju bagian ceck in untuk bertolak ke Jakarta. Dari bandara Soekarno-

Hatta Jakarta saya bergabung dengan rombongan yang lebih dahulu berada di Jakarta. Kami langsung 

dirahkan ke Kedubes AS untuk briefing teknis dan administrasi program.   

Memasuki gedung Kedubes AS, nuansa negeri Paman Sam mulai terasa, mulai dari kondisi kantor hingga 

sikap para stafnya dalam melayani kami. Tapi saya masih tersadarkan dan sambil berucap dalam hati; “Ini 

masih Indonesia Bung, yet in America”. Tim di Kedubes pun bergantian menerima dan menjelaskan tentang 

teknis dan agenda selama kinjungan di AS termasuk teknis penerbangan internasional karena beberapa 

kota yang akan dikunjungi akan menggunakan penerbangan international. Selain itu kami juga mulai 

dikenalkan tentang budaya AS terutama dalam pertemuan formal dan etika sosial masyarakt AS misalnya 

budaya tip dalam berbelanja atau menggunakan jasa di AS atau budaya on-time.  

Berdasarkan info dalam Guide for International Visitor yang dibagikan dan penjelasan Tim Kedubes, 

Program ini bertajuk International Visitor Leadership (IVLP). Sebuah kegiatan dari Biro Pendidikan dan 

Kebudayaan Departemen Luar Negeri AS dan dikelolah oleh Kantor International Visitors.  Kegiatan ini 

dirancang untuk menjalin pemahaman bersama melalui komunikasi yang dijalin pada tingkat pribadi dan 

profesi.  Pesertanya adalah mereka yang telah mapan atau yang berpotensi menjadi pemimpin di bidang 

pemerintahan dan sipil setelah melalui  seleksi oleh Kedubes AS.  Peserta yang terpilih akan mengunjungi 

Amerika Serikat selama 2 sampai 3 minggu di beberapa negara bagian sesuai dengan tema kunjungan. 

Local Governance merupakan tema utama kegiatan ini. Diikuti oleh 7 orang dari berbagai daerah di 

Indonesia sebagian besar adalah  jurnalis yakni 4 orang, sisanya adalah PNS, Dosen dan saya dari NGO. Kami 

berada di AS dari tanggal 27 November hingga 19 Desember dengan mengunjungi 4 negara bagian atau 

kota di AS yakni Washington DC., Cleveland-Ohio, St.Louis –Missouri, dan San Diego-California serta akan 

melakukan berbagai rangkaian pertemuan dengan pihak pemerintah, NGO dan Media setempat.   

Setelah brefing kami kemudian berkemas, jelang sore kami menuju bandara Soekarno Hatta. Kami bertolak 

ke Singapura pukul 21.00 wita dan mendarat pukul 00.15 waktu setempat.  Kami rransit selama 3 jam dan 

melanjutkan perjalanan selama 7 jam menuju Tokyo Jepang. Perjalanan selanjutnya adalah menuju AS 

tepatnya Kota Washington DC sebagai kota pertama kunjungan kami, dalam perjalanan tersebut beberapa 

peserta mulai membayangkan suasana selama di AS termasuk kemungkinan melihat salju. 

Setelah menempuh perjalanan 12 jam akhirnya kami mendarat di Bandara Ronald Reagen Detroit 

Washington DC. Kami disambut oleh tim program yakni pendamping  Charles dan 2 orang penerjemah 

seminar yakni Om Josi dan Mas Irawan.  Esok harinya  Washington DC diguyur hujan,mengisi hari libur kami 

diajak tour ke  Gedung Putih (White House) tempat tinggal resmi presiden AS dan keluarganya. Kami 

mendapatkan penjelasan tentang sejarahnya dan beberapa bagian penting dalam Gedung Putih. 

Menurutnya Gedung Putih  terletak di Pennsylvania Avenue, telah berdiri lebih dari 200 yang tahun yang 

lalu. Pembangunannya dilakukan oleh presiden  pertama Amerika, George Washington, pada bulan Oktober 

1792 dengan menggunakan batu Aquia. Tetapi justru  George Washington sendiri tidak pernah menempati 



gedung ini. Gedung ini pernah dibakar oleh Inggris pada tahun 1814, setelah peristiwa kebekaran tersebut 

Gedung Putih kemudian direkonstruksi termasuk dicat putih. Selain dari Oval Room yang terkenal sebagai 

kantor resmi presiden yang diciptakan pada tahun 1990, terdapat 13 ruangan yang memiliki fungsi masing-

masing.  

Menjalanjani beberapa rangkaian beberapa rangkaian pertemuan, kami diberikan penjelasan sekaligus 

open ceremony  oleh Graduate School sebagai kantor international visitors dalam program ini. Stepanie 

Jensby bersama Jasmie Tirado sebagai program officer IVLP untuk kawasan Asia menjelaskan lembaga 

Graduate School yang sejak tahun 1964 menjadi organizer program ini. Lembaga ini dulunya bernanung 

dalam departemen pertanian hingga akhirnya bernaung dalam kementerian luar negeri. Mereka berharap 

lewat kegiatan ini terjalin komunikasi timbal balik dalam segala bidang dan bisa memperat hubungan kedua 

negara. Untuk itu kami diminta untuk lenih jauh memperkenalkan dan berbagi informasi tentang identitas, 

pekerjaan atau aktivitas serta budaya daerah masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan 

konsyitusi AS.  

Pertemuan pertama diawali dengan Dr. Catherina E. Rudder Ph.D. professor pada George Mason University 

jurusan pemerintahan. Catherina menjelaskan tentang system fedaralisme sebagai system di AS.  Dia 

menjelaskan bahwa AS terdiri dari 50 negera bagian ditambah dengan distrik Columbia dimana negara 

bagian memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri wilayahnya. Struktur pemerintaha di AS terdiri dari 

pemerintah federal, pemerintah negara bagian (state), County, serta pemertintah kota (city). Menurut 

Catherina terkait dengan system federal terutama dalam regulasi terdapat juga beberapa kontradiksi dalam 

implementasinya seperti kebijkan federal tentang produksi mobil negara bagian harus pro lingkungan. 

Dalam pelaksanaan pemilu AS, pemilihan nasional hanya dilakukan untuk pemilihan presiden, dimana yang 

memilih presiden adalah tiap negara bagian dan setiap negara bagian memilih satu calon.   

Esok harinya kami berkunjung ke Majalah Governing, sebuah penerbitan yang berhasil mempromosikan 

pentingnya efesiensi pemerintahan, akuntabilitas dan pelayanan dalam administasi public. Pimpinan 

Majalah Dr.Governing Mark Funkhouser Ph.D. menungkapan bahwa misi majalah ini ingin agar pemerintah 

lebih baik dan efektif yakni untuk kesejahteraan masyarakat. Majalah ini yang concent mengulas issu lokal 

terutama yang hal-hal menarik yang terjadi di pemerintahan. Beberapa contoh edisi yang menarik dan 

mempengaruhi kebijkan antara lain masalah asksesibilitas bagi penyandang disabilitas, pemasangan 

kamera bagi kulit berwarna,dan okupasi lahan akibat eksploitasi. Majalah ini punya pembaca khusus dan 

bisa diperoleh versi cetak  juga tersedia versi digital. 

Dari redaksi Majalah Governing kami kemudian bertandang ke kantor kementerian luar negeri AS. Kami 

diterima oleh Monica A.Damberg (Cultural coordinator Office of Public Diplomacy of Asian and Pacific 

Affair) dan Anre Veprek (Senior Indonesia Desk Officer). Monica A. Damberg menuturkan bahwa 

kementerian luar negeri AS berdiri sejak tahun 1789 ,Thomas Jeferson sebagai Menlu pertama dengan 

tugas pertama adalah melakukan sensus dan menjaga logo negara.  Kementerian ini bernama Goverment 

of State, penamaan ini berbeda dengan kebanyakan negara yang menggunakan nama Departement of 

Foreign.  Goverment of State terdiri dari beberapa unit antara lain; Department of commerce, Depatment 

Agricultur dan USAID serta beberapa biro. Indonesia termasuk dalam biro East Asia Pasific Region dengan 3 

orang staf ditambah dengan staf di Kedutaan Besar AS di Jakarta dan Konsulat Jenderal di Surabaya. 



Sore hari kami lanjutkan dengan mengunjungi museum berita yakni Newseum di Pennsylvania Avenue. 

Newseum memiliki program seperti pameran, program publik dan pendidikan. Didirikan dan didukung 

sebagian oleh Forum Freedom dan dinanai oleh individu, perusahaan dan yayasan. Beberapa peristiwa 

penting yang pernah diliput dan diberitakan oleh beberapa media baik cetak maupun elektronik 

dipamerkan di Newseum antara lain berita runtuhnya Tembok Berlin, Perang Vietnam dll. 

Hari berikutnya kami melakukan pertemuan dengan Goverment Accountability, lembaga auditor 

pemerintah federal AS. Lembaga ini melakukan audit atas penggunaan dana semua program pemerintah. 

Selain melakukan audit lembaga ini juga memiliki kewenangan untuk memanggil dan menggeledah.  

Keesokan harinya kami melanjutkan pertemuan dengan Unite State-Indonesia Sosiety (USINDO). sebuah 

lembaga komunitas AS – Indonesia untuk meningkatkan kesepahaman bersama dalam bidang politik, 

ekonomi, sejarah, budaya dan penguatan hubungan kedua negara. USINDO dibentuk karena masih banyak 

masyarakat AS yang mengetahui tentang Indonesia sebagai sebuah negara besar. Program USINDO meliputi 

program informasi dan pendidikan. Beberapa kegiatannya antara lain promosi Indonesia kepada para 

pemimpin pemerintahan, NGO, media dan publik AS pada umumnya, termasuk melalui beasiswa bagi 

pelajar/mahasiswa Indonesia dan kunjungan dan proyek pendidikan di Indonesia. 

Agenda pertemuan terakhir di Washington DC adalah pertemuan dengan 2 lambaga yang bergerak dalam 

perlindungan HAM yakni  DC Office of Human Right dan Familiy Violence Prevention and Service Agencies 

(FVPSA). Di kantor DC Office of Human Right, kami diterima oleh Stefanie Fraklin. Stefanie menjelaskan misi 

lembaga ini yakni untuk menghilangkan diskriminasi, persamaan kesempatan dan pelrindungan hukum. 

Sementara itu Familiy Violence Prevention and Service Agencies (FVPSA), sejak berdirinya tahun 1984 terus 

melakukan penanganan masalah KDRT. Kegiatan utama FVPSA adalah legal services dan melatih korban, 

apalagi menurut data FVPSA di AS 1 dari 6 orang mengalami kekerasan seksual dan KDRT. 

Sepanjang hari Washington DC  diguyur hujan, sinar matahari nyaris tidak terlihat. Tapi pagi hari sebelum 

kami meninggalkan pusat kota pemerintahan federal AS cuaca cerah. Namun kami harus meninggalkan 

Washington DC  menuju kota kedua yakni Cleveland Ohio. Kami tiba di kota Cleveland jelang sore, cuaca 

dingin mulai dirasakan oleh peserta. Suhu udara di siang hari berkisar 1 C  hingga 0 C bahkan di malam hari 

cuaca bisa menembus -3 C.  

Pertemuan pertama diawali dengan sebuah lembaga lobby bernama LNE Group yang telah berdiri sejak 

tahun 2002. Keberadaan Lobby menjadi pembeda dengan ebberapa negara lainnya yakni salah satu cara 

eksekutif, senator, dan perusahaan untuk memuluskan sebuah kebijakan atau proyek. Hanya saja lobby 

yang dimaksud dilakukan secara profesional termasuk yang dilakukan oleh LNE Group. Menurut Lee 

C.Weingart LNE Group bekerja dan memiliki klien di hampir semua negara bagian dengan mewakili level 

federal, negara bagian hingga pemerintah lokal termasuk beberapa klien perusahaan dari negara eropa. 

Layanannya meliputi antara lain masalah pajak, regulasi lingkungan dan energy serta anggaran. Di negara 

bagian Ohio keberadaan lembaga lobby seperti LNE Group diakui dan memiliki legal standing karena diatur 

dalam UU negera bagian Ohio. Awalnya LNE banyak menangani lembaga non profit (NGO) untuk 

mendorong sebuah kenijkakn cotohnya masalah pengasuhan anak, dimana LNE mewakili pemerintah lokal 

untuk melobby ke pemerintah federal. Lembaga kedua yang kami sambangi adalah Policy Matter Ohio, 

sebuah lembaga nonprofit yang berbasis riset untuk layanan public di Ohio. Lembaga ini concen melakukan 



kritik dan penguatan kepada anggota DPR setempat untuk meningkatkan kebijakan public terutama untuk 

ekonomi, layanan pendidikan dan kesehatan. Misalnya bersama dengan CSO lainnya mendorong program 

tunjangan pengangguran di setiap negara bagian.   

Masih terkait dengan tema Local Governance, di Cleveland kami memulai pertemuan dengan salah satu 

dewan kota yakni Dewan Kota South Lakewood.  Dewan kota ini merupakan perwakilan masyakat  Kota 

Lakewood lewat pemilihan. Dewan kota ini melakukan perencanaan kebijakan (legislasi)  dan penanggaran 

terhadap program kota Lakewood. Anggaran pembangunan berasal dari pemerintah federal, state, county 

yang depergunakan untuk pembangunan. Selain pembanguan fisik, dean kota juga melakukan program –

program kesehatan dan keluarga. Diantaranya dengan perbaikan rumuah sakit, membuat  tempat bermain 

di sekolah serta membuka taman-taman baru untuk para warga kota Lakewood. Dari kantor Dewan Kota 

South Lakewood kami berkunjung ke Political Science Ohio University, dalam penjelasannya ketua jurusan 

tersebut mejelaskan pembagian mata kuliah di jurusan tersebut yakni politik AS, perbandingan politik, teori 

politik, dan hubungan internasional. Tetapi setiap mahasiswa bisa mengambil mata kuliah wajib dan mata 

kuliah tambahan. Metode pengajaran dilakukan lewat kuliah dan diskusi, penugasan, menulis di blog serta 

kulian lewat on line.  

Hari libur di Cleveland kami isi dengan mengunjungi museum rock yakni Rock And Rock Hall of Fame. 

Sebuah museum berdiri tepat di tepi Danau Erie Cleveland. Museum ini didedikasikan untuk merekam 

sejarah para artis, produser, dan orang-orang yang sangat terkenal dan memiliki pengaruh yang sangat 

besar di dalam industri musik, terutama untuk jenis rock and roll. Yayasan Rock and Roll Hall of Fame 

pertama kali dibentuk pada 20 April 1983 dan meilih Kota Cleveland sebagai tempat museum didirikan. 

Beberapa artis rock telah dilantik di museum ini sejak tahun tahun 1986 dengan kriteria utama artis 

tersbeut harus memiliki pengaruh yang cukup besar dan telah berkarier sedikitnya 25 tahun sejak merekam 

album pertamanya. Museum ini tergolong lengkap karena bisa menghadirkan beberapa perangkat dan 

assesoris legenda rock dunia seperti Frans Sinatra, Elvis Presley, The Beatles,Rolling Stone. Selain ke 

museum, beberapa peserta IVLP juga menyaksikan salah satu pertandingan bergensi NBA antara Cleveland 

Cavaliers melawan Miami Heat di stadion Progressive Field yang hanya berjarak 50 meter dari hotel kami 

menginap. 

Pertemuan selanjutnya adalah dengan Walikota Cleveland. Sharon yang menjabat sebagai bagaian 

keuangan menjelaskan antara lain tentang misi Walikota yakni peningkatan kesehatan, ekonomi serta 

pelayanan publik. Sumber pendanaan pembangunan Cleveland diambil dari anggaran umum (fedelal dan 

county) dan anggaran enterprice, sumber kauangan kota Celeveland sendiri berasal dari pajak, izin, industry 

manufaktur dll. Masih terkait dengan auditor,kami juga mneyambangin Ohio Auditor of Sate yang 

melakukan pencatatan keuangan penerimaan dana bertanggungjawab atas penggunaan keuangan 

pemerintah negara bagian Ohio. Lembaga ini bekerja untuk melakukan pencegahan dan melakukan audit 

kinerja dengan 800 auditor yang bekerja memberikan konsultasi keuangan da pelatihan. Setiap tahunnya 

melakukan aduit kepada sekitas 500 lembaga, jika diduga ada indikasi korupsi lembaga ini menyiapkan tim 

legal. Adapun opini yang dikeluarkan seperti umumnya lembaga auditor yakni modification opinion, non 

modification opinion serta disclaimer. Terkahir kami melakukan kunjungan ke Citizen League, sebuah NGO 

advokasi yang bersifat watchdog.Kendatipun baru berdiri 5 tahun yang lalu, CL terus berupaya mendorong 

peningkatan transparansi, efektifitas serta integritas pemerintah, strategi yang ditempuh yakni melalui 

https://id.wikipedia.org/wiki/Museum


pendidikan dan advokasi kebijakan mis; penolakan pembangunan stadion oleh seoarang oejabat juga 

mengawal oemilihan pejabat public lokal. Termasuk beberapa kasus yang telah dilaporkan ke FBI atau Jaksa 

County. 

Kota selanjutnya adalah Saint Louis-Missouri.  Di kota ini kami langsung melakukan pertemuan dengan 

Lembaga Aldermen and Alderwomen atau Dewan Kota St.louis yang beranggotakan 28 wakil dewan kota. 

Salah satu yang menemui kami adalah Ms.Marlene Davis, seorang wakil dewam kota yang berkulit hitam. 

Dia menjelaskna bahwa dalam dewankota ini terdaoat 11 departemn dan memiliki beberapa komisi untuk 

beberapa issu legislative sepetti transportasi, public, keselamatan public, dll.  Semua kebijakan yang 

dirancang dan dijalankan secara terbuka kepada public. Setelah itu kami lanjutkan dengan pertemuannya 

dengan The Ferguson Commission. Ms. Felicia Pullian yang juga salah wakil dewan kota dari wilayah 

Ferguson menggambarkan bagaimana lembaga ini melakukan penelitian dan pengembangan termasuk 

mempersiapkan para pemimpin di komunitas untuk menjadi pemimpin ke depan. Setiap wakil dewan kota 

diminta untuk konsentrasi di komunitas, mis Ms. Felicia Pullian selama satu tahun konsentrasi di masyarakt 

Ferguson. Hal menarirk dari penjelannya adalah ketika menceritakan Kasus Penembakan Michael Brown. 

Seorang warga Ferguson berkulit hitam dan masih dibawa umur yang ditembak oleh polisi Ferguson yang 

notabene berkulit putih.  Polisi yang melakukan penembakan meninggalkan begitu sj korban saat itu, 

korban ditemukan dijalan tergeletak di jalan dan bersimbah darah. Peristiwa  yang terjadi sekitar 2 tahun 

yang lalu itu kemudian memicu konflik di masyarakat Ferguson. Masyarakat kulit hitam Ferguson kemudian 

mendatangi korban dan bediri di jalan-jalan. Berbagai aksi dan tuntutan tentang penyelesaian kasus 

tersebut serta penolakan terhadap perbedaan kulit dilakukan secara terbuka dan massif waktu itu, Ms. 

Felicia Pullian terlibat aktif termasuk turun ke jalan berdemonstrasi melakukan protes. Dari cerita kasus 

tersebut merefleksikan bagaimana perbedaan dan diskriminasi kulit putih dan hitam di AS masih terjadi di 

wilayah Ferguson saat itu dan ternyata hal ini masih terjadi dalam berbagai bidang.  

Di hari kedua kami  berkesempatan mengunjungi The Gateway Arch, Menara yang berbentuk lengkungan, 

berdiri tetap di tepi sunga Missisipi. konstruksi dimulai pada 12 Februari 1963, dan selesai pada tanggal 28 

Oktober 1965 dirancang oleh arsitek Finlandia. Tinggi manara Gateway Arch adalah 630 kaki atau  192 m, 

menjadi land mark Kota St Louis Missouri . Dibalut stainless steel dan dibangun dalam bentuk terbalik,  

menara lengkung tertinggi di dunia ini bagian dari National Expansion Jefferson Memorial dibangun sebagai 

monumen untuk ekspansi ke arah barat dari Amerika Serikat.  

Kantor selanjutnya yang menjadi tempat pertemuan kami adalah Missouri Budget Project. Kantor Missouri 

Budget adalah kantor swasta dan  bersifat non profit yang melakukan melakukan analisis dan advokasi 

anggaran di negara bagian Missouri.  Mr. Tom salah satu Missouri Budget Project menjelaskan bahwa 

beberapa fasilitas atau pembangunan di Missouri penganggaran dalam pembangunan di Missouri 

merupakan gabungan antara pemrintah federal, negara bagian (state) dan pemerintah lokal seperti jalan 

dan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut menurut Mr. Tom, layanan negara bagian (state) antara lain jaminan 

social, Laapas, Transportasi, dan taman, sementara Pemerintah lokal antara lain pendidikan rendah, polisi 

lokal, Damkar dan perpustakaan. Untuk memastikan dana tersebut dibelanjakan sesuai dengan peruntukan 

maka dilakukan mengacu pada check and balance system. Auditor melakukan pemeriksaan ke lembaga-

lembaga pemerintah untuk memeatikan pembukuan anggaran. 



 Hari mulai sore kami kemudian beranjak menuju kantor walikota St.Louis, di sana kami sduah ditunggu 

oleh seorang staf Arch City Defender. Sebagai lembaga non profit, Arch City Defender bergerak dalam 

bidang pembelaan hukum pidana (sipil).  Salah satu kasus terkenal yang pernah didampingi adalah kasus 

penembakan Michael Brown di Ferquson di atas. Pembelaan yang dilakukan tidak hanya litigasi an sich 

tetapi holistic, melihat lebih jauh sebab dan memperbaiki kebijakan dan struktur hukumnya. Dalam 

menjalankan misinya,  Arch City Defender menggunakn 3 metode yakni direct refresentation, policy work 

dan  litigation. Bantuan bantuan di AS dibiayai oleh negara, pelaksanaanya dijalankan oleh NGO atau 

organsiasi bantuan hukum di setiap negara bagian termasuk  di negara bagian Missouri. Keesokan harinya 

kami melanjutkan perjalanan ke kota tujuan terakhir program ini yakni San Diego – California. Kami 

mendarat di bandara internasional Los Angeles sore hari lalu melanjutkan perjalanan dengan bis menuju 

San Diego. kami tiba waktu setempat sudah menunjukkan pukul 20.30 waktu setempat dan langsung 

mencari makan malam sebelum restoran tutup pukul 21.00. 

Waktu di San Diego lebih singkat yakni hanya 4 hari. Pertemuan pertama kami yakni dengan kantor The 

Sand Diego Assosiation of Goverments (SANDAG).  The SANDAG merupakan lembaga perencanaan yang 

menyatukan pihak pemerintah di Kota San Diego. Badan publik ini berfungsi sebagai forum untuk 

pengambilan keputusan daerah. SANDAG membangun konsensus; membuat rencana strategis; 

memperoleh dan mengalokasikan sumber daya; rencana, insinyur, dan membangun transportasi umum, 

dan menyediakan informasi mengenai berbagai topik yang berkaitan dengan kualitas kawasan kehidupan. 

Strukturnya terdiri dari dewan direksi yang merupakan perwakilan19 kota di San Diego. The SANDAG diatur 

oleh Direksi yang terdiri dari walikota, councilmembers, dan pengawas kabupaten dari masing-masing 19 

pemerintah daerah di kawasan itu. Program Program Legislatif disetujui oleh Direksi secara tahunan. 

Program ini mencakup kebijakan legislatif badan dan menetapkan prioritas untuk kemungkinan undang-

undang federal dan negara dan kegiatan lokal untuk tahun kalender. Terkait dengan partisipasi The 

SANDAG dirancang untuk menginformasikan dan melibatkan penduduk di kawasan ini dalam proses 

pengambilan keputusan tentang isu-isu seperti pertumbuhan, transportasi, pengelolaan lingkungan, 

perumahan, ruang terbuka, kualitas udara, energi, manajemen fiskal, pembangunan ekonomi, dan 

keselamatan publik . media pelibatan masyarakat tersebut antara lain dengan kosultasi publik dan FGD , 

termausk dengan membuka ruang di website dan media social. 

Kunjungan kami selanjutnya adalah ke kantor Voice of San Diego, media pemberitaan yang memiliki 

karakteritik karena concen mengembangkan metode investigative reporting pada issu-issu lokal dan 

persoalan public untuk sebuah misi yakni meningktkan kehidupan yang lebih baik warga kota San Diego. 

Media ini tidak memberikan target setiap wartawannya dan menggunakan pendanaan dari sumbangan 

publik. Beberapa berita investigasi menarik yang pernah dimuat Misalnya Kasus Tukang Derek Mobil dan 

kasus Respon Ambulance. Dari kantor Voice of San Diego kami melanjutkan pertemuan di kantor hukum 

Briggs Law Corporation. Dari penuturan Cory J. senior partner Briggs Law Corporation, kantor ini concen 

kasus-kasus warga terutama terkait dengan pembangunan atau peruntukan lahan, transportasi dan 

lingkungan. Cory J merupakan privat lawyer tetapi selama ini kerap mewakili warga yang punya masalah 

dengan pemerintah dana atau pengusaha lewat gugatan di pengadilan. Misalnya UU Federal dan UU negara 

bagian (state) yang melarang telpon dan email dibuka. Firma hukum ini kemudian mewakili salah satu 

warga di pengadilan agar telpon-telpon pribadi harus dibuka ke public, hasilnya kasus ini dimenangkan oleh 



warga, kasus ini sementara kasasi di Mahkama Agung. Selain itu, dari beberapa kasus tersebut Cory J. 

menginginkan agar program dan laporan dibuka ke publik. Lewat penanganan kasus-kasus tersebut Firma 

hukum ini telah ikut menjadi bagian dalam mendorong dan menciptakan pemerintahan lokal yang 

transparan dan menghormati hak-hak masyarakat/public. Tantangan yang sering dihadapi dalam 

melakukan pendampingan kasus tersebut antara lain dana operasional kasus dan tidak semua wartawan 

jujur dan professional di San Diego. Setelah makan siang kami agenda selanjutnya adalah menyusuri pantai 

Kota San Diego dengan menumpangi California Cruise. Dari atas California Cruise kami bisa menyaksikan 

pemandangan Kota San Diego dan armada perang angkatan laut AS seperti kapal induk. Jelang sore kami 

lanjutkan perjalanan menuju perbatasan AS dengan Mexico dengan menggunakan kereta listrik. Sepajang 

jalan kami melihat bagaimana imigrasi penduduk Mexico ke AS lewat San Diego baik lewat kereta api 

maupun lewat mobil pribadi. Migrasi ini berlangsung setiap hari, sehingga tidak mengherankan jika The 

SANDAG mengokomodir Mexico sebagai bagian dalam perencanaannya. 

Pertemuan hari terkahir kami adalah The Society of Profesional Jurnalis (SPJ) dan San Diego County 

Taxpayer Assosiation (SDCTA). Pengurus SPJ menjelaskan kepada kami bagaimana tantangan jurnalis di San 

Diego dalam menghadapi pihak kepolisian, terutama dalam akses data dan informasi. Diawal pertemuan 

yang membuat menarik karena Pengurus SPJ meminta pendapat kami tentang komentar Donald Trump di 

media. Diskusi tentang fenomena Donald Trump pun tak terhindarkan, dimana sebelumnya beberapa pihak 

yang ditemui sebelumnya tidak sepakat dengan pernyataan tersebut dan tidak meyakini Donald Trump 

akan memenangi pemilihan presiden AS mendatang. Tetapi Pengurus SPJ memberikan pandangan yang 

berbeda terutama dalam kacamata sebagai pekerja pers. Pertemuan kami lanutkan sore harinya dengan  

San Diego County Taxpayer Assosiation (SDCTA). Lembaga ini concen memeberikan pendidikan dan 

penyadaran bagi pembayar pajak di Kota San Diego diantaranya dengan membuat format agar data 

anggaran dari pajak bisa dibaca oleh public atau masyarakat. Media yang digunakan dalam melakukan 

pendidikan dan penyadaran tersebut yakni lewat acara makan pagi dengan mengundang masyarakat 

sebagai pembayar pajak dan pemerintah. Selain itu membuat paper kenijakn dari hasil monitoring dan 

analisis dalam kururun waktu tertentu. Lembaga ini termasuk NGO yang focus pada issu pajak dan hanya 

digawangi oleh 3 orang termasuk Theresa Anrews CEO yang menjamu kami sore itu di kantornya. 


