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BAB I 

P E N D A H U L U A N 

 

 
A. Latar Belakang 
 

Title dari kompendium mengenai “Pers dan Media” 

sesungguhnya ingin mengemukakan mengenai pandangan 

atau pendapat-pendapat dari ahli berkaitan dengan persoalan 

“Pers”, meskipun media yang digunakan dapat bermacam-

macam. Media dalam kaitan kompendium ini dimaksudkan 

sebagai ”media massa”. Bentuk media massa dalam 

penggolongannya dapat dikategorikan sebagai media massa 

cetak dan elektronik.  

Persoalan-persoalan berkaitan dengan pers bila dilihat 

dari berbagai ketentuan yang mengatur memiliki bentuk-

bentuk permasalahan yang beragam. Undang-Undang No. 40 

Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers)  merupakan dasar dari 

regulasi yang mengatur persoalan pers.  

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Pers, pengertian pers 

diartikan sebagai : 

”lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang 

melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 

menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, 

suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan 

grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan 



 

 

menggunakan media cetak, media elektronik, dan 

segala jenis saluran yang tersedia”.
1
  

 

Dari pengertian di atas, hingga saat ini masih menjadi 

perdebatan mengenai kategori media massa cetak dan media 

massa elektronik yang  dapat dikategorikan sebagai ”pers”. 

 

Persoalan yang mengemuka terkait dengan masalah 

pers saat ini adalah mengenai ”kebebasan pers”. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 33 UU No. 40 tahun 1999 Tentang Pers, 

fungsi pers ialah sebagai “media” informasi, pendidikan, 

hiburan dan kontrol sosial
2
. Dan, Pasal 6 UU Pers 

menegaskan bahwa pers nasional melaksanakan peranan 

sebagai berikut
3
 :  

“memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, 

menegakkan nilai-nilai dasar  demokrasi, mendorong 

terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi 

manusia, serta menghormati kebhinekaan 

mengembangkan pendapat umum  berdasarkan 

informasi yang tepat, akurat, dan benar melakukan 

pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-

hal yang berkaitan dengan kepentingan umum 

memperjuangkan keadilan dan kebenaran”.  

 

                                                 
1
 Lihat : UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 angka 1 

2
 Ibid.,  Pasal 33. 

3
 Ibid., Pasal 6 

Melihat fungsi dan peranan pers tersebut, lembaga pers 

sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi (the fourth 

estate) setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, 

serta pembentuk opini publik yang paling potensial dan 

efektif
4
. Fungsi peranan pers itu baru dapat dijalankan secara 

optimal apabila terdapat jaminan kebebasan   

dari pemerintah
5
.  

Seperti diketahui, sejak awal, peraturan pers dibuat oleh 

pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hal ini dapat dilihat dari  

sejarah pers dan hukum pers di Indonesia, dimana pers 

bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka (pemerintah 

kolonial). Dilihat dari perjalanannya, sejarah pers dan hukum 

                                                 
4
Salah satu fungsi pers ialah melakukan kontrol social. Pers 

melakukan kritik dan koreksi terhadap segala sesuatu yang 
menurutnya tidak beres dalam segala persoalan. Karena itu, ada 
anggapan bahwa pers lebih suka memberitakan hah-hal yang salah 
daripada yang benar. Pandangan seperti itu  sesungguhnya melihat 
peran dan fungsi pers tidak secara komprehensif, melainkan  parsial 
dan ketinggalan jaman. Karena kenyataannya, pers sekarang juga  
memberitakan keberhasilan seseorang, lembaga pemerintahan atau 
perusahaan yang  meraih kesuksesan serta perjuangan mereka 
untuk tetap hidup di tengah berbagai  kesulitan. 
 
5
 Menurut tokoh pers, jakob oetama, kebebasan pers menjadi syarat 

mutlak agar pers secara optimal dapat melakukan pernannya. Sulit 
dibayangkan bagaiman peranan pers tersebut dapat dijalankan 
apabila tidak ada jaminan terhadap  kebebasan pers. Dan, Albert 
Camus, novelis terkenal dari Perancis pernah mengatakan bahwa 
pers bebas dapat baik dan dapat buruk , namun tanpa pers bebas 
yang ada hanya celaka. 



 

 

pers di Indonesia sebenarnya cukup panjang.  Peraturan-

peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Belanda sangat 

mengekang pers dan menindas para pejuang kemerdekaan. 

Misalnya ketentuan tentang delik pers dibuat sangat ketat dan 

karenanya banyak dikaitkan dengan ketentuan hatzaai-

artikelen atau pasal-pasal penyebar kebencian dalam KUHP. 

Ketentuan tentang delik pers ini kemudian dirumuskan oleh 

dua ilmuwan hukum Belanda, yakni oleh WFC Van Hattum 

yang menyebut delik pers sebagai misdrijven door middle van 

de drukpers gepleegd atau kejahatan yang dilakukan dengan 

pers. Yang kedua adalah Hazewingkel Suringa yang 

mengatakan bahwa delik pers adalah penghasutan, 

penghinaan, atau pencemaran nama baik yang dilakukan 

dengan barang cetak.
6
 

Setelah bangsa Indonesia merdeka dan memulai untuk 

kehidupan sebuah negara baru pers Indonesia memulai awal 

kehidupan yang baru pula. Pers saat itu berkembang pesat 

dan mendapatkan kebebasannya serta melakukan fungsinya 

sebagai alat kontrol sosial dengan baik.
7
 

                                                 
6
 Ahmad M Ramli, Perspektif Kelahiran dan Masa Depan UU Pers, 

makalah disampaikan pada Focus Group Discussion Review UU No. 
40 Tahun 1999 tentang Pers di Gedung Dewan Pers pada 20 Mei 
2010. 
7
 Perkembangan pers yang pesat pada periode awal Orde Baru itu 

dapat dilihat dari jumlah surat kabar yang terbit pada masa itu. Hal 
ini ditunjukkan oleh penelitian Judith B. Agassi (1969) yang 

Ketika memasuki jaman Orde Baru  kebebasan pers mulai 

terganggu dengan muncul konsep baru yaitu Surat Izin Usaha 

Penerbitan Pers (SIUPP).
8
 SIUPP inilah yang dikhawatirkan 

akan menjadi bentuk pengontrolan baru terhadap surat kabar.  

Di era reformasi dimana  terjadi banyak perubahan tidak 

terkecuali di dunia pers.
9
 Segala peraturan perizinan seperti 

SIUPP dicabut,  kebebasan pers seolah-olah menjadi suatu 

yang nyata pada saat itu. Sejak dicabutnya ketentuan tentang 

SIUPP dan pers dibebaskan, maka pers benar-benar 

menikmati kemerdekaannya. Namun, belakangan ini 

kebebasan dan kemerdekaan pers mulai agak terganggu. 

                                                                                                        
menyatakan bahwa pada 1966 terdapat 132 harian di Indonesia 
dengan total tiras 2 juta eksemplar dan mingguan sebanyak 144 
buah dengan total tiras 1.542.200 eksemplar. Angka ini 
menunjukkan kuantitas pers yang mengalami kenaikan dibandingkan 
dengan masa Demokrasi Terpimpin. Pada 1965 terdapat 111 harian 
dan 84 majalah. Peningkatan jumlah perusahaan penerbitan pers 
juga diperlihatkan ketika Indonesia lepas dari Orde Baru dan 
memasuki era Reformasi. Terdapat pola yang serupa mengenai 
kehidupan pers di masa transisi pergantian rezim, yaitu pers 
mendapatkan kebebasannya dan mengalami perkembangannya 
yang cukup pesat. Lihat :  Akhmad Zaini Abar, 1966-1974: Kisah 
Pers Indonesia. (Yogyakarta: LKiS. 1995).  
8
 UU Pers No. 11/ 1966 yang telah disempurnakan pada 1967 

ditinjau kembali sehingga menghasilkan UU Pers No. 21 1982. 
9
 Hal ini ditandai dengan dirubahnya UU Pers No. 21/ 1982 menjadi 

UU Pers No. 40/ 1999. UU Pers yang baru ini sangat berbeda dari 
dua UU Pers yang sebelumnya dibuat pada Orde Baru yang represif 
terhadap pers dengan dilakukannya bredel terhadap pers, walaupun 
pada UU Pers-nya dinyatakan menjamin kebebasan pers.  
 



 

 

Mekanisme yang tersedia seperti hak jawab (right to hit back) 

tak dipergunakan oleh mereka yang merasa nama baiknya 

tercemarkan. Sebenarnya orang yang nama dan reputasinya 

sudah jelek di mata masyarakat, lalu diberitakan oleh media 

massa, ini namanya bukan “pencemaran nama baik”, tetapi 

“penginformasian perilaku tercela”.  

Penggunaan hak jawab dapat dilakukan jika terjadi 

perbedaan-perbedaan antara orang yang dirugikan dan pers, 

harus dilihat terlebih dahulu, apabila melanggar delik materiel, 

pihak pemakai hak jawab harus lebih dahulu membuktikan 

adanya kerugian yang mereka alami sebelum memakai hak 

jawab. Jika delik formal, fakta adanya pemberitaan pers yang 

merugikan nama baik mereka sudah dapat menggunakan hak 

jawab yang wajib dilayani oleh pers. Sedangkan untuk sanksi 

masih dalam perdebatan apakah hak jawab dalam tataran 

etika atau sudah dalam tataran hukum (perdata). Dalam 

hukum pidana pada prinsipnya dipakai sistem 

pertanggungjawaban personal dan proporsional. Artinya siapa 

yang berbuat dialah yang harus bertanggungjawab dan 

pertanggungjawabannya adalah sesuai dengan proporsi 

perbuatannya.  

Kebebasan pers sesungguhnya merupakan 

keterwakilan hak masyarakat untuk menyampaikan ekspresi 

yang seluas-luasnya melalui suatu media. Ashadi siregar 

dalam pandangannya yang disampaikan pada Seminar 

“Menumbuhkan Kesadaran Kritis Publik terhadap Pemberitaan 

Pers” yang dilaksanakan oleh , Yayasan KIPPAS di Medan 

pada 11 – 12 Februari 2000 mengemukakan mengenai 

kebebasan pers yaitu
10

 :   

1. Kebebasan pers dapat diartikan di satu sisi sebagai hak 

warga masyarakat untuk mengetahui (right to know) 

masalah-masalah publik, dan di sisi lainnya hak warga 

dalam mengekspresikan pikiran dan pendapatnya (right 

to expression). Kedua dimensi hak ini saling bertalian. 

Untuk memiliki pikiran dan pendapat tentang masalah 

publik, warga masyarakat dengan sendirinya harus 

mendapat informasi yang benar mengenai masalah 

tersebut. Masalah publik (public issue) dapat diartikan 

secara sederhana sebagai fakta/kejadian dalam 

kehidupan masyarakat yang bersinggungan dengan 

negara. Pikiran dan pendapat yang terbentuk sebagai 

respon terhadap masalah publik ini menjadi dasar dalam 

kehidupan publik. Dengan begitu tidak semua fakta 

                                                 

10
 Ashadi Siregar, Hak-Hak Masyarakat Terhadap Media Pers, 

makalah yang disampaikan pada  Seminar “Menumbuhkan 
Kesadaran Kritis Publik terhadap Pemberitaan Pers” yang 
dilaksanakan oleh Yayasan KIPPAS di Medan pada 11 – 12 Februari 
2000, dalam http://kippas. wordpress.com/2007/07/19/hak-hak-
masyarakat-terhadap-media-pers/ 
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dalam masyarakat relevan sebagai dasar pembentukan 

pendapat publik (public opinion). Pendapat publik dapat 

diartikan sebagai respon pro dan kontra warga 

masyarakat terhadap masalah publik yang bersifat 

aktual. Dinamika dari pro dan kontra inilah menjadi 

dasar bagi kebijakan publik, baik berupa keputusan 

maupun tindakan-tindakan pejabat publik dalam 

melayani warga masyarakat.  

2.  Rangkaian proses kebebasan pers mencakup dari 

kehidupan warga masyarakat yang dikenal sebagai 

fakta publik (social/public fact), kemudian menjadi 

informasi publik (public issue) yang disiarkan media 

pers, untuk menjadi sumber dalam proses pembentukan 

pendapat publik, lebih jauh sebagai dasar dari kebijakan 

publik (public policy) dalam memberikan pelayanan 

publik (public service). Muara dari seluruh proses ini 

adalah pelayanan publik, sebagai ciri dari birokrasi 

publik (pemerintahan) dalam norma demokrasi. 

3. Secara normatif hak warga dalam proses berpendapat 

ini dijamin secara universal, sebagaimana tercantum 

dalam paragraf Deklarasi Hak Azasi Manusia PBB, dan 

Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik PBB
11

.  

                                                 

11
 Deklarasi Hak Azasi Manusia PBB dalam Pasal 19 menyatakan : 

”Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan menyatakan 

 

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang 

mencantumkan hak mengemukakan pendapat ini dapat dilihat 

dari Pasal 19  kovenan tersebut yang telah diratifikasi dengan 

UU no. 12 tahun 2005, yaitu
12

: 

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur 

tangan. 

2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan 

pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, 

menerima dan memberikan informasi dan pemikiran 

apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara 

lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni 

atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.  

3.  Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 

pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab 

khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan 

tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai 

dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:  

a)  Menghormati hak atau nama baik orang lain;  

                                                                                                        
pendapat; hak ini meliputi kebebasan memiliki pendapat tanpa 
campur tangan dan untuk mencari, menerima dan ikut ambil bagian 
dalam kegiatan informasi dan gagasan melalui setiap macam media 
dan tanpa memandang batas wilayah. 

12
 Ibid., Lihat juga Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, Pasal 19. 



 

 

b)  Melindungi keamanan nasional atau ketertiban 

umum atau kesehatan atau moral umum.  

 

Disamping persoalan kebebasan pers, terdapat 

persoalan yang sangat krusial seperti masalah pengertian 

pers, dimana UU Pers menyamakan arti pers dengan 

penyiaran (media elektronik). Dari hal ini Guru Besar Ilmu 

Komunikasi dari Universitas Hasanuddin, Makassar, Prof A 

Muis, menyatakan, sistem hukum media nasional akan rancu 

jika UU Pers tidak direvisi
13

. Bentuk persoalan lainnya adalah 

berkenaan adanya benturan pengaturan. Antara UU Pers dan 

UU No. 32 Tahun 2001 tentang Penyiaran, dalam hal media 

elektronik melakukan kesalahan, apakah UU Pers yang 

dipakai atau UU Penyiaran. Antara  UU Pers dan UU No. 14 

Tahun 2008 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 

(KIP), dimana dalam Pasal 17 UU KIP, yaitu mengenai 

informasi yang dikecualikan dianggap akan membelenggu 

pers
14

.  Masalah lain yang tak kalah pentingnya berkaitan 

dengan pers adalah persoalan berkaitan dengan hak jawab, 

                                                 

13
 A. Muis dalam Lukas Luwarso, Perlukah UU Pers Direvisi? 

file:///C:/DOCUME~1/purwanto/ LOCALS 1/ Temp/ 
digital_blob_F3132_Perlukah%20UU%20Pers%20Direvisi.htm 

persoalan delik pers, persoalan penyelesaian sengketa pers, 

perkembangan industri pers dan lain sebagainya. 

Dari berbagai permasalahan yang dikemukakan 

tersebut, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional perlu 

melakukan penyusunan kompendium hukum khususnya di 

bidang pers dan media. 

 

B. Pokok Pembahasan 

Dari berbagai permasalahan yang dikemukakan, maka 

dapat dirumuskan permasalahan pokok dari kompendium 

bidang pers dan media agar penyusunan kompendium ini 

lebih fokus, yaitu :  

1. Bagaimana sesungguhnya konsep kebebasan pers yang 

dianut dalam UU Pers? 

2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah/negara terhadap 

kebebasan pers? 

3. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran 

prinsip-prinsip kebebasan media? 

 

C. Tujuan 

Tim Kompendium ini bertujuan untuk menginventarisir 

seluruh lingkup yang menjadi persoalan di bidang pers yang 

                                                                                                        
14

 Lihat : Keterbukaan informasi, Kompas 4 Mei 2010, hal 3.  

file:///C:/DOCUME~1/purwanto/%20LOCALS%201/%20Temp/


 

 

disusun dalam bentuk pandangan dan pendapat dari pakar 

berupa : 

1. Pengaturan pers berdasarkan UU no. 40 tahun 1999 dan 

berbagai peraturan terkait lainnya; 

2. Sikap negara terhadap kebebasan pers dan demokrasi 

penyiaran; 

3. Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran prinsip 

kebebasan media.  

 

 

 

D. Kegunaan 

Kegunaan kegiatan kompendium ini adalah untuk 

kepentingan praktis dan akademik/teoritis. Kegunaan praktis, 

bahwa hasil kegiatan kompendium hukum pers dan media 

dapat digunakan sebagai bahan awal pendukung peraturan 

perundang-undangan, selain itu kompendium ini diharapkan 

dapat menjadi pegangan praktisi hukum. Sedangkan 

kegunaan teoritis adalah dalam rangka pengembangan ilmu 

hukum khususnya di bidang hukum pers dan media, serta 

untuk mendapatkan pemikiran dari beberapa teoritisi dan 

pakar berkaitan dengan inventarisasi permasalahan di bidang 

hukum pers dan media. 

 

 

E. Metode Kerja 

Kegiatan Kompendium ini dilakukan dengan cara : 

1. Inventarisasi peraturan-peraturan hukum tertulis/tidak 

tertulis tentang pers ; hasil penelitian/kajian/literatur lain 

yang membahas tentang bidang hukum pers. 

2. Sistematisasi bahan-bahan yang sudah terinventarisir 

3. Pengumpulan pendapat para ahli/pakar yang sesuai 

dengan kegiatan kompendium bidang hukum pers dan 

media.   

 

F. Personalia Tim 

Kegiatan penyusunan kompendium ini dilaksana kan oleh 

sebuah tim dengan susunan keanggotan sebagai berikut : 

Ketua                : Noor M Aziz, SH, MH, MM 

Sekretaris         : Purwanto, S.H.,M.H. 

Anggota : 

1. Prof. Dr. Ilya Revianti Sudjono Sunarwinadi, MA 

2. Agus Sudibyo  

3. Dr. Henry Subiakto, SH, MA  

4. Ajarotni Nasution, S.H., MH 

5. Dra. Diana Yusianti, M.H. 

6. Suharyo, S.H.,M.H.  

7. Tyas Dian Anggraeni, S.H., MH 

 
 
 



 

 

BAB II 
INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

TENTANG PERS DAN MEDIA 
 

A. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Pers dan 
Media dengan Peraturan Perundang-undangan Lain 
 
 Berbagai peraturan perundang-undangan terkait 

dengan pers dan media merupakan rujukan awal untuk melihat 

kembali keberadaan dari permasalahan-permasalahan pers 

dan media. Inventarisasi disusun berdasarkan hirarki peraturan 

perundang-undangan
15

. Adapun peraturan perundang-

undangan terkait dengan pers adalah sebagai berikut:  

1. UUD NRI 1945 

Berdasarkan Amandemen Kedua UUD-45, maka konstitusi 

kita kini mengatur prinsip-prinsip HAM dalam Bab 

                                                 
15

 Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menurut UU 
No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: 
1. UUD 1945, merupakan hukum dasar dalam Peraturan 

Perundang-undangan. UUD 1945 ditempatkan dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia. 

2. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perpu) 

3. Peraturan Pemerintah (PP) 
4. Peraturan Presiden (Perpres) 
5. Peraturan Daerah (Perda), termasuk pula Qanun yang berlaku di 

Nanggroe Aceh Darussalam, serta Perdasus dan Perdasi yang 
berlaku di di Provinsi Papua dan Papua Barat. 

Dari Peraturan Perundang-undangan tersebut, aturan yang 
mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-
Undang dan Peraturan Daerah. 
 

tersendiri
16

. Pasal-pasal hasil Amandemen Kedua telah 

dengan tegas merumuskan prinsip HAM yang 

mengatakan, setiap orang berbak untuk hidup, 

mempertahankan hidup dan kehidupannya.  

Dengan rumusan yang lebih rinci dan jelas mengenai 

HAM, tentunya akan sangat membantu peran pers dalam 

menunjang pemajuan dan perlindungan HAM. Sebab 

dengan rumusan yang lebih rinci dan jelas seperti itu, pers 

dengan mudah dapat mengenali mana tindakan serta 

kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai HAM dan mana 

tindakan serta kebijakan yang tidak menunjang dan 

menghormati HAM dan oleh karena itu harus dikritisi serta 

dikoreksi pers. Dengan kata lain, rumusan HAM yang lebih 

rinci dan jelas tersebut, maka peran pers untuk menunjang 

pemajuan dan perlindungan HAM akan lebih efektif. 

Sekaligus dengan rumusan HAM yang lebih rinci, jelas dan 

lengkap seperti itu akan sangat membantu peran pers 

                                                 
16

 Ada sebanyak 10 pasal mengatur mengenai masalah HAM 
dengan 24 ayat. Dalam ke 10 pasal itu (Pasal 28A hingga Pasal 28J) 
diatur secara rinci dan jelas prinsip-prinsip HAM.  
Dengan kata lain, ke 10 pasal dan 24 ayat mengenai HAM hasil 
Amandemen Kedua UUD-45 telah sepenuhnya memuat prinsip-
prinsip HAM seperti termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia PBB tahun 1948. 

http://id.wikipedia.org/wiki/UUD_1945
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang
http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Pengganti_Undang-Undang
http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Pengganti_Undang-Undang
http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah
http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Presiden
http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Qanun
http://id.wikipedia.org/wiki/Nanggroe_Aceh_Darussalam
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perdasus&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perdasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Papua
http://id.wikipedia.org/wiki/Papua_Barat


 

 

dalam melakukan sosialisasi secara lebih luas kepada 

masyarakat mengenai nilai-nilai HAM
17

.  

Apalagi UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers telah 

memposisikan peran pers secara lebih baik dalam 

menegakkan HAM. UU Pers itu dengan tegas mengatakan 

bahwa, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi 

warga negara. Kemudian untuk menjamin kemerdekaan 

pers tersebut, pers nasional mempunyai hak mencari, 

memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan 

informasi. Di samping itu, UU Pers juga mengatur tentang 

peranan pers nasional. Seperti halnya peranan pers 

memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. 

Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong 

terwujudnya supremasi hukum dan HAM serta 

menghormati kebhinekaan. Mengembangkan pendapat 

umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan 

benar. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran 
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 Secara preventif hal tersebut lebih mampu mengefektifkan peran 

pers mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Pada sisi lain fungsi 
kontrol pers dalam menegakkan hukum atas pelanggaran HAM 
dapat berjalan lebih baik. Dengan rumusan HAM dalam konstitusi 
yang lebih rinci, jelas dan lengkap akan mengefektifkan peran pers 
baik secara preventif maupun represif berkenaan dengan 
pelanggaran HAM. Dan kemudian secara internal pula tentunya pers 
diharapkan dapat mengendalikan dirinya supaya tidak melakukan 
pelanggaran HAM melalui pemberitaannya. 
 

terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan 

umum. Dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. 

Bahkan Pasal 28F hasil Amandemen Kedua UUD-45 telah 

menegaskan, setiap orang berhak untuk berkomunikasi 

dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi 

dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala 

jenis saluran yang tersedia
18

.  

Dari hal di tas, konstitusi kita mengatur masalah berkaitan 

dengan persoalan pers dan media, yaitu : 

a. Pasal 28 E (3). Setiap orang berhak atas 

kebebasan berserikat, berkumpul, dan 

mengeluarkan pendapat.  
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 Lihat : Pasal 28F hasil Amandemen Kedua UUD NRI-45. Jadi 
dengan demikian makin jelas bagi kita bahwa di satu sisi UUD-45 
telah secara lebih rinci dan jelas memuat prinsip-prinsip HAM dan 
pada sisi lain peraturan perundangundangan di bidang pers telah 
lebih menjamin kemerdekaan pers sehingga diharapkan lebih 
mampu berperan menunjang pemajuan dan perlindungan HAM. Lagi 
pula dengan dirumuskannya prinsip-prinsip HAM secara lebih rinci 
dan lengkap akan meminimalisasi multitafsir, hal mana sangat 
penting artinya bagi pers karena tidak lagi menghadapi dilema dalam 
menjalankan perannya berkenaan dengan penegakan nilai-nilai 
HAM yangdiamanatkan oleh UUD-45, seperti pada era sebelum 
amandemen. 
 



 

 

b. Pasal 28 F Setiap orang berhak untuk 

berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan 

sosialnya, serta berhak untuk mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, 

dan menyampaikan informasi dengan 

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 

 

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

Beberapa pasal yang mengatur media massa 

sebenarnya cukup banyak
19

. Berikut adalah Ketentuan-

ketentuan Hukum Pidana Berkaitan dengan Media 

Massa :  

a. Pembocoran Rahasia Negara 

Pasal 112 

Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-

surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang 

diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk 

kepentingan negara, atau dengan sengaja 

memberitahukan atau memberikannya kepada 
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 Dalam KUHP berisi 37 pasal yang telah mengirim orang-orang 
pergerakan dan orang-orang pers ke penjara Digul. Selama 63 tahun 
ini masih digunakan memenjarakan wartawan. Kini, RUU KUHP 
bukannya disesuaikan dengan konsep good governance justru berisi 
61 pasal yang dapat memenjarakan wartawan.  
 

negara asing, diancam dengan pidana penjara 

paling lama tujuh tahun. 

b. Pembocoran Rahasia Hankam Negara 

Pasal 113 

Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya 

atau sebagian mengumumkan, atau 

memberitahukan maupun menyerahkan kepada 

orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-

surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar, 

atau benda-benda yang bersifat rahasia dan 

bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan 

Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada 

padanya atau yang isinya, bentuknya atau 

susunannya benda-benda itu diketahui olehnya 

diancam pidana penjara paling lama empat tahun. 

Jika surat-surat atau benda-benda ada pada yang 

bersalah atau pengetahuannya tentang itu karena 

pencariannya, pidananya dapat ditambah sepertiga. 

 

c. Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil 

Presiden. 

Pasal 134 

Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan 

Wakil Presiden diancam dengan pidana paling lama 



 

 

enam tahun, atau pidana denda paling banyak 

empat ribu lima ratus rupiah. 

Pasal 136 bis : 

Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksudkan 

dalam pasal 134 mencakup juga perumusan 

perbuatan dalam pasal 135, jika hal itu dilakukan 

diluar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah 

laku di muka umum, maupun tidak di muka umum 

dengan lisan atau tulisan, namun dihadapan lebih 

dari empat orang atau dihadapan orang ketiga, 

bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena 

itu merasa tersinggung. 

 

Pasal 137 : 

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, 

atau menempelkan di muka umum tulisan 

yang berisi penghinaan terhadap Presiden 

dan Wakil Presiden, dengan maksud supaya 

isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui 

oleh umum, diancam dengan pidana penjara 

paling lama satu tahun empat bulan denda 

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada 

waktu menjalankan pencariannya, dan pada 

saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya 

pemidanaan yang menjadi tetap karena 

kejahatan semacam itu juga, maka 

terhadapnya dapat dilarang menjalankan 

pencarian tersebut. 

 

d. Penghinaan Terhadap Raja atau Kepala Negara 

Sahabat 

Pasal 142 : 

Penghinaan dengan sengaja terhadap raja yang 

memerintahkan atau kepala negara sahabat, 

diancam dengan pidana penjara paling lama lima 

tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu 

lima ratus rupiah.  

 

e. Penghinaan Terhadap Wakil Negara Asing 

Pasal 143 : 

Penghinaan dengan sengaja terhadap wakil negara 

asing di Indonesia, diancam dengan pidana penjara 

paling lama lima tahun atau pidana paling banyak 

empat ribu lima ratus rupiah. 

Pasal 144 : 

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan 

atau menempelkan di muka umum tulisan 

atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap 

raja yang memerintah, atau kepala negara 



 

 

sahabat, atau wakil negara asing di Indonesia 

dalam pangkatnya, dengan maksud supaya 

penghinaan itu diketahui oleh umum, diancam 

dengan pidana penjara paling lama sembilan 

bulan atau pidana denda paling banyak empat 

ribu lima ratus rupiah. 

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu 

pada waktu menjalankan pencariannya, dan 

pada saat itu belum lewat dua tahun sejak ada 

pemidanaan yang tetap karena kejahatan 

semacam itu juga, ia dapat dilarang 

menjalankan pencarian tersebut. 

 

f. Permusuhan, Kebencian atau penghinaan 
terhadap Pemerintah 
 
Pasal 154 : 

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan 

permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap 

Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana 

penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda 

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

Pasal 155 : 

(1) Barang siapa di muka umum 

mempertunjukkan atau menempelkan tulisan 

atau lukisan di muka umum yang 

mengandung pernyataan perasaan 

permusuhan, kebencian atau penghinaan 

terhadap Pemerintah Indonesia, dengan 

maksud supaya isinya diketahui atau lebih 

diketahui oleh umum, diancam dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun enam bulan 

atau pidana denda paling banyak empat ribu 

lima ratus rupiah. 

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan 

tersebut pada waktu menjalankan 

pencariannya dan pada saat itu belum lewat 

lima tahun sejak pemidanaannya menjadi 

tetap karena melakukan kejahatan semacam 

itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang 

menjalankan pencarian tersebut. 

 

g. Pernyataan perasaan permusuhan, kebencian 
atau penghinaan golongan 
 
Pasal 156 : 

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan 

permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap 

suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, 

diancam dengan pidana penjara paling lama empat 

tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu 

lima ratus rupiah. 



 

 

Pasal 157 : 

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan 

atau menempelkan tulisan atau lukisan di 

muka umum, yang isinya mengandung 

pernyataan permusuhan, kebencian atau 

penghinaan diantara atau terhadap golongan-

golongan rakyat Indonesia, dengan maksud 

supaya isinya diketahui oleh umum, diancam 

dengan pidana penjara paling lama dua tahun 

enam bulan atau pidana denda paling banyak 

empat ribu lima ratus rupiah. 

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan 

tersebut pada waktu menjalankan 

pencariannya dan pada saat itu belum lewat 

lima tahun sejak pemidanaannya menjadi 

tetap karena kejahatan yang semacam itu 

juga, yang bersangkutan dapat dilarang 

menjalankan pencarian tersebut. 

  

h. Perasaan permusuhan, penyalahgunaan atau 

penodaan agama 

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 

lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka 

umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan : 

(a) Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, 

penyalahgunaan atau penodaan terhadap 

suatu agama yang dianut di Indonesia. 

(b) Dengan maksud agar orang tidak menganut 

agama apa pun juga, yang bersendikan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 156a)  

 

i. Penghasutan  

a. Barang siapa di muka umum lisan atau tulisan 

menghasut supaya melakukan perbuatan 

pidana, melakukan kekerasan terhadap 

penguasa umum atau tidak menuruti baik 

ketentuan undang-undang maupun perintah 

jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan 

undang-undang, diancam dengan pidana 

penjara paling lama enam tahun atau pidana 

denda paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah. (pasal 160) 

b. (1) Barang siapa menyiarkan, 

mempertunjukkan atau menempelkan di muka 

umum tulisan yang menghasut supaya 

melakukan perbuatan pidana, menentang 

penguasa umum dengan kekerasan, atau 

menentang sesuatu hal lain seperti tersebut 

dalam pasal diatas, dengan maksud supaya 



 

 

isi yang menghasut diketahui atau lebih 

diketahui oleh umum, diancam dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun atau pidana 

denda paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah. 

 (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan 

tersebut pada waktu menjalankan 

pencariannya dan pada saat itu belum lewat 

lima tahun sejak pemidanaanya menjadi tetap 

karena melakukan kejahatan semacam itu 

juga, yang bersangkutan dilarang 

menjalankan pencarian tersebut. (Pasal 161) 

 

j. Penawaran tindak pidana 

a. Barang siapa di muka umum dengan lisan atau 

tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, 

kesempatan atau sarana guna melakukan 

tindak pidana, diancam dengan pidana penjara 

paling lama sembilan bulan atau pidana denda 

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

(pasal 162)  

b. (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan 

atau menempelkan di muka umum tulisan yang 

berisi penawaran untuk memberi keterangan, 

kesempatan atau sarana guna melakukan 

tindak pidana dengan maksud supaya 

penawaran itu diketahui atau lebih diketahui 

oleh umum, diancam dengan pidana penjara 

paling lama empat bulan dua minggu atau 

pidana denda paling banyak empat ribu lima 

ratus rupiah.  

(2) Jika merasa bersalah melakukan kejahatan 

tersebut pada waktu menjalankan pencariannya 

dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak 

pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan 

semacam itu juga yang bersangkutan dapat 

dilarang menjalankan pencarian tersebut. (pasal 

163)  

 

k. Penghinaan terhadap penguasa atau badan 

umum 

Barang siapa dengan sengaja di muka umum 

dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa 

atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam 

dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam 

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 

lima ratus rupiah.(pasal 207) 

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan 

atau menempelkan di muka umum suatu 

tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan 



 

 

terhadap penguasa atau badan umum yang 

ada di Indonesia dengan maksud supaya isi 

yang menghina itu diketahui atau lebih 

diketahui umum, diancam dengan pidana 

penjara paling lama empat bulan atau pidana 

denda paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah. 

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan 

tersebut dalam pencariannya ketika itu belum 

lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan 

yang menjadi tetap karena kejahatan 

semacam itu juga maka yang bersangkutan 

dapat dilarang menjalankan pencarian 

tersebut. (Pasal 208) 

 

l. Pelanggaran kesusilaan 

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan 

atau menempelkan di muka umum tulisan, 

gambaran atau benda yang telah diketahui 

isinya melanggar kesusilaan, barang siapa 

dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan 

atau ditempelkan di muka umum, membikin 

tulisan, gambaran atau benda tersebut, 

memasukkannya ke dalam negeri, 

meneruskannya mengeluarkannya dari negeri, 

atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa 

secara terang-terangan atau dengan 

mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan 

atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, 

diancam dengan pidana penjara paling lama 

satu tahun enam bulan atau pidana denda 

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan 

atau menempelkan di muka umum tulisan, 

gambaran atau benda yang melanggar 

kesusilaan, ataupun barang siapa dengan 

maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau 

ditempelkan di muka umum, membikin, 

memasukkan ke dalam negeri, meneruskan 

mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki 

persediaan, atau barang siapa secara terang-

terangan atau dengan mengedarkan surat 

tanpa diminta, menawarkan atau menunjuk 

sebagai bisa diperoleh, diancam jika ada alasan 

kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, 

gambaran, atau benda itu melanggar 

kesusilaan, dengan pidana paling lama 

sembilan bulan atau pidana denda paling 

banyak empat ribu lima ratus rupiah. 



 

 

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan 

tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian 

atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana 

penjara paling lama dua tahun delapan bulan 

atas pidana denda paling banyak tujuh puluh 

lima ribu rupiah (Pasal 282). 

 

m. Penyerangan/pencemaran kehormatan atau 
nama baik seseorang 
 
a. (1) Barang siapa sengaja menyerang 

kehormatan nama baik seseorang dengan 

menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya 

terang supaya hal itu diketahui umum, diancam 

karena pencemaran dengan pidana penjara 

paling lama sembilan bulan atau denda paling 

banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau 

gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau 

ditempel di muka umum, maka diancam karena 

pencemaran tertulis dengan pidana penjara 

paling lama satu tahun empat bulan atau pidana 

denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah. 

(3) Tidak merupakan pencemaran atau 

pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas 

dilakukan demi kepentingan umum atau karena 

terpaksa untuk membela diri. (Pasal 310) 

b. (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran 

atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk 

membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, 

tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan 

bertentangan dengan apa yang diketahui, maka 

dia diancam melakukan fitnah dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun. 

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 

No. 1-3 dapat dijatuhkan. (Pasal 311) 

c. Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang 

tidak bersifat pencemaran atau pencemaran 

tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, 

baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, 

maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan 

atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirim 

atau diterimakan kepadanya, diancam karena 

penghinaan ringan dengan pidana penjara 

paling lama empat bulan dua minggu atau 

pidana denda paling banyak empat ribu lima 

ratus rupiah. (Pasal 315) 

d. Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal 

sebelumnya dalam bab ini, ditambah dengan 

sepertiga jika yang dihina adalah seorang 



 

 

pejabat pada waktu atau karena menjalankan 

tugasnya yang sah. (Pasal 316) 

 

n. Pemberitaan Palsu 

(1). Barang siapa dengan sengaja mengajukan 

pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada 

penguasa, baik secara tertulis maupun untuk 

dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan 

atau nama baiknya terserang, diancam karena 

melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun. 

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 

1-3 dapat dijatuhkan. (Pasal 317)  

 

o. Penghinaan atau pencemaran orang mati 

(1) Barang siapa terhadap seseorang yang sudah 

mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu 

masih hidup akan merupakan pencemaran atau 

pencemaran tertulis, diancam dengan pidana 

penjara paling lama empat bulan dua minggu 

atau pidana denda paling banyak empat ribu 

lima ratus rupiah. 

(2) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada 

pengaduan dari salah seorang keluarga 

sedarah maupun semenda dalam garis lurus 

atau menyimpang sampai derajat kedua orang 

yang mati itu, atau atas pengaduan suami 

(istrinya). 

(3) Jika karena lembaga matriarkhal kekuasaan 

bapak dilakukan oleh orang lain dari pada 

bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas 

pengaduan orang itu. (Pasal 320) 

 

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan 

atau menempelkan di muka umum tulisan atau 

gambaran yang isinya menghina bagi orang 

yang sudah mati mencemarkan namanya, 

dengan maksud supaya isi surat atau gambar 

itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, 

diancam dengan pidana penjara paling lama 

satu bulan dua minggu atau pidana denda 

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan 

tersebut dalam menjalankan pencariannya, 

sedangkan ketika itu belum lampau dua tahun 

sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap 

karena kejahatan semacam itu juga, maka 

dapat dicabut haknya untuk menjalankan 

pencarian tersebut. 



 

 

(3) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada 

pengaduan dari orang yang ditunjuk dalam 

pasal 319 dan pasal 320, ayat kedua dan 

ketiga. (Pasal 321)  

 

p. Pelanggaran hak ingkar  

(1) Barang siapa dengan sengaja membuka 

rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan 

atau pencariannya, baik yang sekarang maupun 

yang dahulu, diancam dengan pidana penjara 

paling lama sembilan bulan atau pidana denda 

paling banyak sembilan ribu rupiah. 

(2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seseorang 

tertentu, maka perbuatan itu hanya dituntut atas 

pengaduan orang itu. (Pasal 322)  

 

q. Penadahan Penerbitan dan Percetakan 

1) Barang siapa menerbitkan sesuatu tulisan atau 

sesuatu gambar yang karena sifatnya dapat 

diancam dengan pidana, diancam dengan 

pidana penjara paling lama satu tahun empat 

bulan atau pidana kurungan paling lama satu 

tahun atau pidana denda paling banyak empat 

ribu lima ratus rupiah, jika : 

a) Si pelaku tidak diketahui namanya dan 

juga tidak diberitahukan namanya oleh 

penerbit pada peringatan pertama sesudah 

penuntutan berjalan terhadapnya. 

b) Penerbit sudah mengetahui atau patut 

menduga bahwa pada waktu tulisan atau 

gambar itu diterbitkan, Si pelaku itu tak 

dapat dituntut atau akan menetap di luar 

Indonesia. (Pasal 483) 

2) Barang siapa mencetak tulisan atau gambar 

yang merupakan perbuatan pidana, diancam 

dengan pidana paling lama satu tahun empat 

bulan atau pidana kurungan paling lama satu 

tahun atau pidana denda paling banyak empat 

ribu lima ratus rupiah, jika : 

a) Orang yang menyuruh mencetak barang 

tidak diketahui, dan setelah ditentukan 

penuntutan, pada teguran pertama tidak 

diberitahukan olehnya ; 

b) Pencetak mengetahui atau seharusnya 

menduga bahwa orang yang menyuruh 

mencetak pada saat penerbitan, tidak 

dapat dituntut atau menetap di luar 

Indonesia. (Pasal 484)  

 



 

 

r. Penanggulangan kejahatan 

Pidana yang ditentukan dalam pasal 134-138, 142-

144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484 dapat 

ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika 

melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak 

menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana 

penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah 

satu kejahatan yang diterangkan pada pasal itu, atau 

sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah 

dihapuskan atau jika pada waktu melakukan 

kejahatan kewenangan menjalankan pidana tersebut 

daluwarsa. (Pasal 488)  

 

s. Pelanggaran Ketertiban Umum 

1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama 

tiga bulan, dan atau pidana paling banyak lima 

belas ribu rupiah. 

a) Barang siapa mengumumkan isi apa 

yang ditangkap lewat pesawat radio yang 

dipakai olehnya atau yang ada dibawah 

pengurusnya, yang sepatutnya harus 

diduganya bahwa itu tidak untuk dia atau 

untuk diumumkan, maupun 

diberitahukannya kepada orang lain jika 

sepatutnya harus diduganya bahwa itu 

akan diumumkan dan memang lalu 

disusul dengan pengumuman. 

b) Barang siapa mengumumkan berita yang 

ditangkap lewat pesawat penerima radio, 

jika ia sendiri, maupun orang dari mana 

berita itu diterimanya, tidak berwenang 

untuk itu. (Pasal 519 bis) 

2) Diancam dengan pidana kurungan paling lama 

dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga 

ribu rupiah. 

a) Barang siapa ditempat untuk lalu lintas 

umum dengan terang-terangan 

mempertunjukkan atau menempelkan 

tulisan dengan judul kulit, atau isi yang 

dibikin terbaca maupun gambar  atau 

benda yang mampu membangkitkan 

nafsu birahi remaja. 

b) Barang siapa ditempat untuk lalu lintas 

umum dengan terang-terangan 

memperdengarkan isi tulisan yang 

mampu membangkitkan nafsu birahi para 

remaja. 

c) Barang siapa secara terang-terangan 

atau diminta menawarkan suatu tulisan, 

gambar atau barang yang dapat 



 

 

merangsang nafsu birahi para remaja 

maupun secara terang-terang atau 

dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, 

menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan 

atau gambar yang dapat membangkitkan 

nafsu birahi para remaja.  

d) Barang siapa menawarkan, memberikan 

untuk terus atau sementara waktu, 

menyerahkan atau memperlihatkan 

gambar atau benda yang demikian, pada 

seorang yang belum dewasa dan 

dibawah umur tujuh belas tahun. Barang 

siapa memperdengarkan isi tulisan yang 

demikian dimuka seseorang yang belum 

dewasa dan dibawah umur tujuh belas 

tahun. (Pasal 533) 

1) Barang siapa terang-terangan 

mempertunjukkan sesuatu sarana untuk 

menggugurkan kandungan maupun secara 

terang-terangan atau tanpa diminta 

menawarkan, ataupun secara terang-terangan 

atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, 

menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau 

perantaraan yang demikian itu, diancam dengan 

pidana kurungan paling lama tiga bulan atau 

pidana denda paling banyak empat ribu lima 

ratus rupiah.  

 

 
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi 

Aturan mengenai telekomunikasi yang tertuang dalam UU 

nomor 36 tahun 1999 dinilai sudah tak sesuai dengan 

perkembangan jaman. Alhasil, UU tersebut akan 

digantikan sekaligus melebur dengan UU Informasi dan 

Transaksi Elektronika (ITE) No 11 tahun 2008 dan UU 

Penyiaran nomor 32 tahun 2002
20

. 

 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM 

a. Pasal 14: (1); Setiap orang berhak untuk 

berkomunikasi dan memperoleh informasi yang 

diperlukan untuk  mengembangkan pribadi dan 

lingkungan sosialnya. (2).Setiap orang berhak untuk 

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 
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 Dalam pandangan pakar hokum telekomunikasi baik praktisi 

maupun akademisi seperti Ahmad Ramli, Edmon Makarim, dan Heru 
Sutadi, peraturan-peraturan tersebut akan berkonvergensi dan 
menyebutnya sebagau UU Konvergensi Telematika. 

 



 

 

mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 

menggunakan segala jenis sarana yang tersedia;  

b. Pasal 23: (2); Setiap orang bebas untuk mempunyai, 

mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat 

sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan 

melalui media cetak maupun elektronik dengan 

memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, 

ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan 

bangsa; 

c. Pasal 60: (2); Setiap anak berhak mencari, 

menerima, dan memberikan informasi sesuai 

dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi 

pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan 

nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan 

 

Pengaturan HAM yang lebih lengkap seperti itu sangat 

membantu Pers mengontrol pelanggaran HAM sekaligus 

mencegah secara lebih dini jangan sampai terjadi 

pengingkaran terhadap nilai-nilai HAM
21

. 
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 Akan tetapi berdasarkan pengalaman, efektivitas Peran Pers 
dalam menunjang pemajuan dan perlindungan HAM hanya dapat 
dilakukan apabila Pers terus menerus meningkatkan dirinya sebagai 
Pers yang bermartabat dan profesional. Hanya dengan cara ini 
efektivitas Peran Pers dalam menunjang kemajuan dan perlindungan 
HAM dapat diwujudkan. 
 

Untuk itu, paling tidak ada tiga pilar utama yang menjadi 

acuan atau pegangan pokok para wartawan supaya 

berhasil dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. 

Ketiga pilar utama dimaksud  adalah : a. Norma etik
22

;  b. 

Norma hukum
23

; dan c. Profesionalisme
24

. 
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 Seperti diketahui, kode etik adalah rambu-rambu, kaidah penuntun 
sekaligus pemberi arah kepada para wartawan tentang apa yang 
seharusnya dilakukan dan tentang apa yang seharusnya tidak 
dilakukan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Sebagai 
kode perilaku mengenai yang baik dan yang buruk akan sangat 
membantu para  wartawan dalam menunaikan tugasnya dengan 
baik. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya apabila para wartawan 
dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya tidak berpedoman 
pada kode etik. Hampir dapat dipastikan pemberitaan pers tersebut 
menjadi anarkis dan bersifat teror. Oleh karena itu kita sependapat 
dengan tokoh pers nasional almarhum Mahbub Djunaedi yang 
mengatakan, kode etik jurnalistik dibuat untuk menghindari wartawan 
menjadi teroris. Pendapat tokoh pers nasional ini sangat aktual dan 
relevan dikemukakan mengingat akhir-akhir ini ada tuduhan 
sementara kalangan masyarakat yang mengatakan media tertentu 
telah mempraktekkan apa yang disebut "jurnalisme anarki", 
"jurnalisme teror", "jurnalisme provokasi", "jurnalisme pelintir" dan 
lain-lain citra negatif yang sangat menyudutkan pers. 
23

 Akan tetapi dalam praktek ternyata pilar utama kode etik saja tidak 
cukup. Mutlak diperlukan pilar utama kedua yaitu norma hukum. 
Sebab sekalipun wartawan telah menjalankan tugasnya sesuai kode 
etik, namun tetap saja tidak lepas dari jeratan hukum apabila tidak 
mengindahkan norma hukum. Memang seperti diketahui, norma etik 
dan norma hukum sangat erat kaitannya. Sebab hal-hal yang 
dilarang oleh norma etik juga dilarang oleh norma hukum. Demikian 
sebaliknya, hal-hal yang dilarang oleh norma hukum juga dilarang 
oleh norma etik. Meski demikan perlu dicatat norma etik dan norma 
hukum tidak identik. Karena bias terjadi dalam keadaan darurat atau 



 

 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 

1999 Tentang Pers 

a. Pasal 4 ayat (3): Untuk menjamin kemerdekaan 

pers, pers nasional mempunyai hak mencari, 

memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan 

informasi; 

                                                                                                        
force majeure dan dalam keadaan membela diri dapat mencelakai 
atau menghilangkan nyawa orang lain, tapi secara hukum dapat 
dimaafkan. Namun tindakan itu tetap saja tidak dapat dimaafkan 
menurut norma etik. Berbicara mengenai norma hukum, sudah 
barang tentulah dalam pengertian luas. Termasuk yang dimaksud di 
sini nilai-nilai HAM. Dikaitkan dengan peran pers berarti ikut 
menegakkan, mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran 
HAM. 
 
24

 Ternyata dalam praktek, pilar utarna norma etik dan norma hukum 
saja tidak sepenuhnya menjamin terlaksananya tugas-tugas 
jurnalistik para wartawan dengan baik. Sebab selain mengacu pada 
pilar utama norma etik dan norma hukum, mutlak diperlukan 
profesionalisme. Yaitu keterampilan atau keahlian serta kemampuan 
yang prima bagi para wartawan untuk mengemas, meramu dan 
mengolah informasi sedemikian rupa sehingga dapat dicerna dan 
diterima oleh khalayak dengan baik, tidak terkontaminasi oleh opini 
pembuat berita dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kenyataan. 
Bahkan sebenarnya Profesionalisme ini sangat menonjol, karena 
sekalipun para wartawan sudah mengacu pada norma etik dan 
norma hukum, namun bisa terjadi informasi yang disajikan kepada 
publik tidak utuh dan tidak akurat sehingga merugikan masyarakat. 
Sadar akan hal itu jajaran pers nasional perIu terus menerus 
meningkatkan Profesionalisme, melalui mana efektivitas peran pers 
dalam menunjang pemajuan dan perlindungan HAM dapat 
ditingkatkan. 
 

b. Pasal 6: Pers nasional melaksanakan peranan 

sebagai berikut: a. memenuhi hak masyarakat 

untuk mengetahui; 

 

Dalam UU Pers telah diamanatkan beberapa hal, 

tentunya ini terkait dengan persoalan kebebasan pers. 

Adapun amanat tersebut dapat terlihat dalam pasal-

pasal berikut : 

a. Pasal 3 ayat (1):Pers nasional mempunyai fungsi 

kontrol sosial; 

b. Pasal 6: Pers nasional melaksanakan peranan sbb.: 

a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; d. 

melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran 

terhadap hal-hal berkaitan dengan kepentingan 

umum; e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran; 

 

Apabila dilihat dari pasal tersebut maka secara lebih 

khusus kemerdekaan pers tersebut perlu dijaga, 

dipelihara dan dipertahankan jangan sampai terdistorsi. 

Untuk itu perlu ada kesepakatan yang mengatakan 

bahwa kemerdekaan pers tersebut bersumber dari 

kedaulatan rakyat. Pendapat atau pendirian ini bertolak 

dari konstruksi pemikiran yang mengatakan bahwa 

rakyat yang berdaulat dengan sendirinya memiliki 

sejumlah hak publik. Dan salah satu dari hak publik itu 



 

 

adalah hak untuk memperoleh informasi dan ilmu 

pengetahuan
25

. 

Masalah kesepakatan bahwa kemerdekaan pers 

bersumber dari kedaulatan rakyat tersebut perlu 

diwujudkan kalau kita memang mengharapkan pers 

dapat berperan menunjang pemajuan dan perlindungan 

HAM. Sebab dengan konstruksi pemikiran seperti itu kita 

mengukuhkan pengakuan bahwa kemerdekaan pers 

tersebut merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat 

sedemikian rupa sehingga terhindar dari gangguan. Tapi 

tidak terbantahkan bahwa berdasarkan pengalaman, 

sekalipun konsitusi dan peraturan perundang-undangan 

di bidang pers sudah sepenuhnya menjamin kebebasan 

pers, namun bukan merupakan jaminan kebebasan pers 

tersebut bebas dari distorsi. Apalagi kebebasan pers 

yang diperjuangkan itu sangat luas
26

.  
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 Untuk melaksanakan hak publik tadi, mutlak diperlukan kebebasan 
pers atau pers bebas. Sebab tanpa pers bebas, tidaklah mungkin 
hak publik tadi dapat dilaksanakan dengan baik. Berangkat dari 
pemikiran ini, jelaslah bahwa kebebasan pers tersebut harus 
dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang 
kedaulatan. 
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 Pada zaman Orde Baru misalnya, boleh dibilang perjuangan pers 
baru terbatas pada prinsip freedom from (bebas dari). Yaitu bebas 
dari tekanan, bebas dari teror, bebas dari ancaman sensor, bredel, 
bebas dari "budaya telepon", pembatalan SIUPP dan pembatasan 
lain dari penguasa. Padahal perjuangan pers sebenarnya tidak 

 
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  32  

Tahun 2002 Tentang Penyiaran  

 

UU Penyiaran (No. 32/2002) dalam beberapa pasal 

mengakomodasi politik hukum yang lebih kejam. Isi 

siaran televisi termasuk karya jurnalistik bermuatan 

fitnah, hasutan, menyesatkan, dan bohong diancam 

dengan pidana penjara bukan hanya sampai dengan 

lima tahun, juga dapat ditambah dengan denda paling 

banyak 10 miliar rupiah. 

 

7. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang PEMILU 

Dalam UU Pemilu, terdapat beberapa pasal yang 

dianggap mengancam kemerdekaan pers. Pasal-pasal 

tersebut diantaranya adalah : 

                                                                                                        
terbatas kepada freedoms from saja, melainkan jauh lebih mendasar 
dari itu yakni freedom for (bebas untuk). Yaitu bebas untuk mencari, 
memperoleh, mengumpulkan, menyimpan, mengolah dan 
menyebarluaskan gagasan dan informasi. Memang prinsip freedom 
for tersebut telah sepenuhnya dijamin baik oleh UU Pers maupun 
UUD-45, khususnya Pasal 28F. Namun berdasarkan pengalaman, 
kita jangan lekas merasa puas seolah segala sesuatunya berjalan 
sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, sekalipun konstitusi dan 
peraturan perundang-undangan di bidang pers sekarang ini telah 
lebih menjamin kebebasan pers, akan tetapi perlu terus menerus 
diwaspadai jangan sampai kebebasan pers tersebut terdistorsi 
dalam praktek. 
 



 

 

1. Pasal 97: Media massa cetak menyediakan halaman 

dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan 

berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan 

kampanye bagi peserta pemilu 

2. Pasal 98 ayat (1): KPI atau Dewan Pers melakukan 

pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan 

kampanye pemilu yang dilakukan oleh lembaga 

penyiaran atau media cetak 

3. Pasal 99 ayat (1): Pelanggar Pasal 97 diancam 

pembredelan; UU Penyiaran (No.32/2002)  

4. Pasal 55 mengatur sanksi terhadap lembaga 

penyiaran mulai dari teguran tertulis, penghentian 

acara sementara, denda sampai  pencabutan izin.  

5. UU Pers selain meniadakan pembredelan, berdasar 

Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) terhadap 

setiap orang yang menyensor, membredel, dan yang 

melarang penyiaran diancam pidana penjara paling 

lama dua tahun atau denda paling banyak Rp. 500 

juta,- 

 

Jika dilihat dari substansi yang diatur dalam UU Pemilu, 

terlihat bahwa UU Pemilu cenderung menggeneralisasi 

institusi pers, yaitu media cetak dan lembaga penyiaran. 

Padahal, terdapat perbedaan mendasar antara lembaga 

penyiaran yang diatur UU No 32/2002 dan media cetak 

yang diatur dalam UU No 40/1999. Lembaga penyiaran 

yang mengunakan spektrum udara yang terbatas 

memerlukan perizinan dari Menteri Komunikasi dan 

Informatika serta Komisi Penyiaran Indonesia. 

Sedangkan media masa cetak tak memerlukan perizinan 

dari instansi manapun.  

Selain hal itu terdapat suatu paradox, yaitu UU Pers 

bukan hanya meniadakan pembredelan, juga 

mengancam penjara siapa saja yang menyensor, yang 

membredel penerbitan pers. Tetapi UU Pemilu justru 

memberi otoritas kepada Dewan Pers membredel media 

cetak.  

 
 

8. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik 

Dalam perkembangan teknologi, khususnya teknologi 

informatika dampak yang paling nyata adalah survival 

dan kemajuan industri surat kabar harus yang mengikuti 

konvergensi media. Produk Pers selain disebarkan lewat 

media cetak juga go on line dan mengembangkan industri 

dengan memiliki stasiun radio, televisi, dan media 

internet. Media mainstream seperti Kompas, Media 

Indonesia, Tempo kini dapat diakses dalam wujud 

informasi elektronik. Namun Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 



 

 

45 Ayat 1 UU ITE dapat dibaca bahwa pers yang 

mendistribusikan karya jurnalistik memuat penghinaan 

dan pencemaran nama baik dalam wujud informasi 

elektronik dan dokumen elektronik diancam dengan 

pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda 

sampai satu miliar rupiah. Persoalannya, UU Pers dan 

KUHP mendefinisi penghinaan dan pencemaran nama 

baik berbeda
27

.  

Dalam kasus surat pembaca yang berujung ke meja 

hijau, juga terdapat pelajaran yang bisa dipetik. Jaksa di 

PN Jakarta Timur menggunakan KUHP dan tidak 

menggunakan UU Pers dalam menuntut kasus itu. 

Alasannya, tulisan di kolom surat pembaca tidak bisa 
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 Berkaca pada kasus Prita, maka penggunaan pasal 27 ayat 3 UU 
No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) oleh 
jaksa akan memberatkan Prita. Hal itu disebabkan dalam pasal dan 
penjelasannya tidak disebutkan batasan pencemaran nama baik. 
Sedangkan apa yang dimaksud, apa batasannya, atau bagaimana 
wujud dari materi yang dianggap ”pencemaran nama baik” itu sama 
sekali tidak dibahas. Dan, kalau  kita mengacu kepada pasal 310 
dan 311 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik juga tidak jelas 
rambu-rambunya. Oleh karena itu dalam melihat kasus Prita, 
tidaklah elok jika UU ITE maupun KUHP digunakan untuk 
menjeratnya. Hal itu disebabkan kedua UU itu penuh dengan pasal-
pasal karet yang multitafsir, dan mudah didistorsi untuk kepentingan 
pihak-pihak tertentu. Selain itu, KUHP yang jadul (zaman dulu) itu 
sudah mendesak untuk direvisi terutama berkaitan dengan pasal-
pasal yang memberangus kemerdekaan warga negara 
menyampaikan informasi. 
 

dikategorikan sebagai tulisan jurnalistik murni. Memang, 

di dalam UU Pers No 40/1999 tidak diatur surat pembaca 

yang dimuat media massa (tidak hanya cetak, tetapi juga 

media elektronik dan kantor berita). 

Tetapi, kalau kita melihat pasal 6 (ayat 3), salah satu 

peran pers nasional adalah ”mengembangkan pendapat 

umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan 

benar” asal itu menunjukkan, surat pembaca dibuat oleh 

media dalam rangka melaksanakan peran pers nasional. 

Dengan kata lain, surat pembaca yang termuat itu sudah 

melalui serangkaian tahap seleksi oleh gate-keepers. 

Dengan demikian, media pastilah menganggap materi 

yang ditulis oleh pembaca memenuhi ketentuan ”layak 

muat” (fit to publish). 

Jadi, tulisan di surat pembaca lebih dominan berupa 

keluhan, pertanyaan, dan kritik konsumen kepada 

institusi pelayanan produk/jasa. Jika pihak yang dituju 

dalam surat pembaca ini ingin mengklarifikasi, tentunya 

bisa dilakukan lewat surat pembaca pula. 

Jika media tidak terjamah dalam kasus surat pembaca 

ini, ada yang salah dengan UU Pers No 40/1999. UU ini 

sudah pula mendesak untuk disempurnakan. Hal itu 

disebabkan kurangnya pasal-pasal yang mengatur hak-

hak konsumen media. UU Pers hanya mengatur 

kewajiban masyarakat dalam mengembangkan 



 

 

kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh 

informasi yang diperlukan (pasal 17). 

Untuk mengatasi hal itu, media selayaknya 

mengonfirmasi kebenaran isi surat pembaca kepada 

lembaga/individu yang dituju maupun penulis surat 

pembaca tersebut
28

.  

Di dalam UU tersebut diatur, jika konsumen tidak 

menerima pelayanan yang baik atas produk/jasa yang 

diterima sesuai dengan iklan yang dilihatnya di media, 

produsen, biro iklan pembuat pariwara, dan media yang 

menayangkan iklan tersebut dapat dituntut ke pengadilan. 

Jadi, kalau UU Pers sudah mengatur sejak awal tentang 

surat pembaca itu, media massa akan terlepas dari 

tuduhan ”tidak bertanggung jawab” atas tulisan yang 

dimuatnya di media yang dikelolanya.  

 

 
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
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 Memang, media sudah menyediakan hak jawab bagi lembaga 
yang dituju oleh surat pembaca. Tetapi, ketika hak itu sudah 
diberikan, tetap saja pihak yang merasa materi di dalam surat 
pembaca itu sudah mencemarkan nama baiknya. Maka, proses 
peradilan tetap ditempuhnya. Kasus, ini agak berbeda kalau kita 
mencermati ketentuan di dalam UU Perlindungan Konsumen. 
 

Pasca pemberlakukan secara resmi UU ini, diperlukan 

pengawalan tak hanya oleh negara melainkan oleh 

masyarakat. Sebuah UU justru lebih krusial dalam hal 

pengawalan saat implementasi dibanding saat proses 

penyusunan dan penetapannya. Jika tidak ada 

pengawalan yang memadai maka UU ini akan kembali 

menghadirkan wajah ganda. Wajah pertama, 

menunjukkan spirit demokratis tercermin dari substansi di 

atas kertas yang telah disepakati. Wajah lainnya, 

menunjukkan ketertutupan tercermin dari tak 

tersentuhnya tembok birokrasi karena lemahnya power 

saat UU ini diimplementasikan
29

. 

UU KIP juga akan memiliki sejumlah tantangan yang 

menghadang dan harus dilampaui untuk menghindari 

kesia-siaan. Pertama, terkait dengan upaya-upaya 

mereduksi keterbukaan informasi melalui pemanfaatan 
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 Kita bisa mengambil pelajaran misalnya dari UU Penyiaran No.32 

tahun 2002. Secara substansil UU ini merupakan satu diantara UU 
berwajah demokratis. Namun apa daya, saat implementasinya UU ini 
“mandul” terutama saat berhadap-hadapan dengan dunia industri. 
Banyak sekali pelanggaran siaran yang muncul mulai dari 
kepemilikan media, jaringan, isi media dan lain-lain, tak tersentuh 
oleh KPI juga oleh sanksi hukum UU penyiaran ini. Belum lagi tarik-
menarik kepentingan antara pemerintah dengan KPI terkait 
beberapa kewenangan mendasar. 



 

 

atau penyalahgunaan isi Pasal 17 UU KIP tentang 

informasi yang diatur bisa dikecualikan untuk dibuka ke 

publik
30

.  

Kedua,  jangan sampai UU KIP dihambat atau direduksi 

oleh kehadiran UU lain di kemudian hari yang paradoks 

dengan substansi UU ini. Misalnya di penghujung periode 

DPR 2004-2009, muncul pembahasan intensif mengenai 
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 Paling tidak ada 10 kategori informasi yang mendapat 
pengecualian itu. Yakni, informasi publik yang apabila dibuka dapat 
menghambat proses penegakkan hukum, dapat mengganggu 
kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan 
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Informasi publik 
yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, 
dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia, dapat merugikan 
ketahanan ekonomi nasional. Selain juga informasi yang dapat 
merugikan kepentingan hubungan luar negeri, dapat mengungkap isi 
akta otentik yang bersifat pribadi, dapat mengungkap rahasia 
pribadi, memorandum atau surat-surat antar badan publik yang 
dirahasiahkan, dan informasi yang tak boleh diungkap berdasarkan 
undang-undang. Dari setiap kategori tersebut, tentu saja terdapat 
sejumlah item informasi yang masuk kategori pengecualian dari hak 
publik untuk mengaksesnya. Dalam implementasinya, jangan sampai 
informasi yang dikecualikan ini menjadi tameng bagi penyelenggara 
negara dan badan publik untuk berlindung. Harus ada pengkajian 
mendalam, pertimbangan sekaligus masukan dari ahli untuk 
menyatakan suatu informasi masuk ke dalam kategori-kategori 
pengecualian. Tafsir yang serampangan dan regulasi yang lentur, 
tentu akan memberi kesempatan melakukan penyelewengan dengan 
pembenaran UU KIP itu sendiri. Dengan demikian harus ada 
pengawalan dalam memahami informasi yang dikecualikan tadi, agar 
tak menimbulkan perbedaan persepsi bahkan lebih jauh lagi supaya 
tak digunakan untuk menjerat serta membelenggu publik. 

RUU Rahasia Negara (RN), yang jelas-jelas memiliki 

kandungan yang mengancam eksistensi UU KIP. Saat 

itu, resistensi publik sangat kuat sehingga sementara 

waktu RUU RN tersebut mengendap. Namun bukan 

mustahil, bahasan mengenai RUU RN ini akan kembali 

dihidupkan di periode DPR sekarang atau mendatang. 

Oleh karenanya harus ada pengawalan berbentuk 

sorotan dan kritsisme publik atas sejumlah RUU baru 

yang justru akan mengancam eksistensi UU KIP ini
31

.  

Ketiga, harus kuatnya Komisi Informasi sebagai lembaga 

mandiri yang berfungsi menjalankan UU ini sebagaimana 

diamanatkan Pasal 23 UU KIP. 

 

Terdapat tiga persoalan yang menyertai berlakunya UU 

KIP dalam kaitannya dengan pers.  Pertama, adanya 

kecemasan bahwa ketentuan UU tersebut bisa 
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 Di Amerika sendiri setelah Freedom of Information Act disahkan, 

justru diperkuat dengan UU lain misalnya Paperwork Reduction 
Work Act yang mengharuskan intansi pemerintah tidak begitu saja 
memusnahkan dokumen, ada Sunshine Act, yang memperbolehkan 
akses publik ke rapat-rapat instansi federal. Dengan demikian jika 
pun akan ada UU lain yang muncul kemudian dan terkait dengan 
hak publik atas informasi bukan mereduksi UU KIP tapi justru harus 
menguatkannya. 

 



 

 

menimbulkan masalah bagi pers dalam menjalankan 

tugas-tugas jurnalistik. Pers amat rentan terhadap 

ketentuan-ketentuan progresif yang mungkin mengekang, 

seperti UU Pornografi dan UU KIP. Kedua, adanya 

ketentuan-ketentuan pengecualian dalam UU KIP yang 

juga bisa menimbulkan masalah. Kalau pengecualian 

terlalu banyak, justru bisa membingungkan. Persoalan 

ketiga, adanya kesan di masyarakat bahwa pemerintah 

beserta Komisi Informasi belum siap menyambut UU ini.  

 

 

Dalam UU KIP terdapat amanat yang harus dilakukan, 

yaitu :  

a. Pejabat publik wajib menyiarkan informasi publik, 

b. Pejabat publik harus memajukan pemerintah yang 

terbuka, 

c. Informasi yang dikecualikan harus jelas 

pengertiannya dan dites kadar public interestnya, 

d. Permohonan publik untuk tahu diproses cepat, adil, 

Penolakan harus sesuai pertimbangan badan 

independent,  

e. Keinginan publik untuk tahu jangan ditakutkan 

(deterrent) karena ongkos yang mahal,  

f. Rapat-rapat badan publik (public bodies) terbuka 

untuk umum,  

g. Pengungkap informasi harus dilindungi. UU KIP 

sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut diatas akan 

membantu dan mengefektifkan fungsi kontrol dan 

pengawasan pers, serta membantu terwujudnya 

komitmen Presiden SBY terhadap penyelenggaraan 

clean and governance.  

 

  Disamping itu terdapat pula ancaman yang bersumber 

dari UU KIP:  

Pertama, adanya ketentuan sanksi yang 

mengkriminalkan pengguna informasi. Pasal 5 ayat (1) 

menyebut: Pengguna informasi publik wajib 

menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

Bagi yang menyalahgunakan informasi publik, diancam 

pidana penjara paling lama satu tahun (Pasal52) 

dan/atau pidana denda paling banyak sepuluh juta 

rupiah. Persoalan potensialnya, informasi publik itu 

justru diperlukan untuk memenuhi akurasi liputan 

investigasi. Kalau kegiatan seperti itu dapat dinilai 

melanggar Pasal 5 ayat (1) di atas, tidakkah ketentuan 

seperti itu berdampak melumpuhkan UU Pers.  

Kedua, UU KIP yang akan datang akan 

mengoperasikan Komisi Informasi. Pemerintah menjadi 

anggota. Tidakkah ketentuan seperti itu akan mendisain 



 

 

Komisi Informasi yang akan datang seperti Dewan Pers 

di era Orde Baru, ketuanya orang pemerintah, dan 

dengan posisi itu dapat mensubordinasi UU KIP itu 

sendiri. 

Dengan makna keterbukaan namun isinya 

berkandungan kriminalisasi pengguna informasi. Pada 

dasarnya RUU KIP diawali dengan desain untuk 

memperkuat RUU Pers, tetapi diakhiri dengan desain 

berpotensi melumpuhkan UU Pers.  

10. Undang-Undang No.44 tahun 2008 tentang 

Pornografi 

Di Indonesia, pornografi sangat gampang diakses dari 

berbagai media; bahkan Indonesia adalah pengunduh 

situs pornografi terbanyak keempat di dunia. Pemerintah 

Indonesia, aparat penegak hukum, serta seluruh 

masyarakat Indonesia sudah seharusnya memberikan 

perhatian khusus pada persoalan kekerasan ini. 

Pemahaman tersebut di atas pula yang menyebabkan 

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 

(Komnas Perempuan) sejak awal prihatin pada kelahiran 

Undang-Undang No.44 tahun 2008 tentang Pornografi. 

Persoalan pornografi di dalam UU ini 

mencampuradukkan persoalan kekerasan dengan 

persoalan moralitas. Akibatnya, UU ini tidak akan efektif 

memberantas pornografi dan sebaliknya justru akan 

menimbulkan persoalan baru. Persepsi tentang standar 

moralitas yang bisa berbeda antara satu masyarakat 

dengan masyarakat lainnya, hal ini menyebabkan UU 

Pornografi sejak disahkan [akan] selalu ditolak oleh 

masyarakat yang merasa dipaksa untuk tunduk pada 

standar moralitas tertentu. Penolakan ini bahkan sampai 

mengancam kesatuan negara-bangsa Indonesia. UU 

Pornografi juga mengukuhkan diskriminasi terhadap 

perempuan. Karena menggunakan kerangka moralitas, 

perempuan yang hampir selalu dijadikan simbol 

moralitas masyarakatnya akan menjadi target utama 

pelaksanaan peraturan tersebut. UU Pornografi juga 

berpotensi melahirkan “polisi-polisi moral” yang sama 

sekali tidak berkontribusi pada penyelesaian persoalan 

pornografi. Sebaliknya, justru menimbulkan polemik, 

bahkan kekerasan atas nama partisipasi masyarakat. 

Kondisi ini diperburuk oleh definisi pornografi yang 

multitafsir, sehingga UU Pornografi berpotensi 

menghilangkan hak warga negara atas kesamaan 

dihadapan hukum dan atas kepastian hukum yang adil 

(Pasal 27, dan 28D(1) UUD 1945).  

Masalah pornografi seyogyanya  sudah cukup diatur 

melalui UU Penyiaran, UU Pers dan UU Perlindungan 



 

 

Anak karena apabila dikaji Undang-undang Pornografi 

sama sekali tidak menjamin perlindungan terhadap 

anak. Malah sebaliknya, UU ini memperbolehkan 

pornografi terhadap anak
32

.  
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 Pornografi adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan salah 
satu wujud kekerasan terhadap perempuan. Tubuh dan seksualitas 
perempuan, juga anak dieskploitasi untuk kepentingan industri 
pornografi. Sejumlah diantaranya dilakukan dengan pemaksaan, 
penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan lainnya. 
Pada pasal 4 ayat 1 misalnya, berbunyi : setiap orang dilarang 
memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, 
menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, 
menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan 
pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk 
persenggamaan yang menyimpang kekerasan seksual, masturbasi 
dan onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan 
ketelanjangan, alat kelamin dan pornografi anak. “Namun, pada 
penjelasan frasa “Membuat” mengecualikan larangan jika digunakan 
untuk kepentingan sendiri. 
Pasal 21 Ayat (2) UU Pornografi, yaitu peran serta masyarakat 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan, yang sesuai 
dengan Penjelasan “agar masyarakat tidak melakukan tindakan main 
hakim sendiri, tindakan kekerasan, razia (sweeping), atau tindak 
hukum lainnya.” 
Pada Pasal 1 ayat 1 UU Pornografi, jelas tertulis; Pornografi adalah 
gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar 
bergerak, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan 
lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau 
pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau 
eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam 
masyarakat. 
Pasal demikian masih sangat bias dan dapat mengundang beragam 
penafsiran terhadap definisi pornografi, kecabulan, dan eksploitasi 
seksual. “Harus ada kejelasan dulu mengenai definisi kecabulan, 

 

11. Undang-undang 33 Tahun 2009 tentang Perfilman 

Tanggal 8 Oktober 2009 merupakan awal dimulainya 

pemberlakukan UU Perfilman. Dalam UU Perfilman 

tersebut banyak peraturan yang sebenarnya telah diatur 

oleh UU Pers, UU Penyiaran dan UU KMIP (Kebebasan 

Memperoleh Informasi Publik) terlebih lagi UU itu 

banyak mengatur persoalan-persoalan yang tidak 

subsantif dalam perfilman Indonesia. Misalkan klausul 

Pasal 13 pembatasan kuota film import tidak boleh 

melebihi 50 persen demi mengejar kuantitas film 

Indonesia.  

Pasal 32 pengaturan pertunjukkan film film Indonesia 

minimal 50 persen dari jam tayang yang disediakan. 

Kondisi ini membuat ruang gerak penonton Indonesia 

untuk menikmati film film berkualitas kelas dunia akan 

menjadi sulit. 

Pasal 6 merupakan pasal krusial dimana ketentuan 

membuat film tidak boleh mempertontonkan pornografi, 

perjudian serta adegan kekerasan, penggunaan 

narkotika, menistakan agama, dan merendahkan 

                                                                                                        
pornografi dan eksploitasi seksual. Jika hal itu tidak diselesaikan 
maka dapat berpotensi mengancam kebebasan pers. Ini karena 
media merupakan lembaga yang paling sering menyampaikan dan 
menyebarluaskan hal-hal itu, yang saat ini masih bias secara 
definisi”. 



 

 

martabat manusia. Inilah pasal yang paling ditakutkan 

para pembuat film. 

UU perfilman ini sangat mengontrol dan mengawasi 

para pembuat film seolah olah ada hal buruk yang akan 

ditimbulkan oleh para pembuat film. Mereka seakan 

akan terpenjara dan terkooptasi oleh sebuah sistem 

yang bernama UU Perfilman, Jeremy Bentham, 

menyebutnya dengan istilah Panopticon dimana 

manusia tidak dapat lagi untuk menentukan ide-ide dan 

gagasan secara bebas tapi malahan terus menerus 

diawasi secara omniscience.  

B. Permasalahan-permasalahan terkait Pers dan Media  

Di negara demokratis, pers berfungsi sebagai media 

penyampai informasi bagi publik, menjadi wahana pendidikan 

dan hiburan bagi masyarakat, dan melakukan fungsi kontrol 

terhadap jalannya kekuasaan negara. Agar dapat 

menjalankan fungsinya secara optimal, pers membutuhkan 

ruang kebebasan yang memadai. Kemerdekaan pers 

merupakan satu unsur di dalam peradaban manusia yang 

maju, bermanfaat tinggi dan yang menghormati nilai-nilai 

kemanusiaan, dan jika kemerdekaan pers itu tidak ada, maka 

martabat manusia jadi hilang. Selain itu Pers tidak hanya 

bagian dari instrumen demokrasi tetapi sekaligus juga sebagai 

penjaga demokrasi. Pada sisi eksternal dari pers: melayani 

kepentingan masyarakat. Namun, pers juga punya sisi 

internal: keinginan untuk berkembang dan menghasilkan profit 

bagi dirinya (si pemilik modal maupun orang-orang yang 

bekerja untuk pers tersebut). Jadi, selalu ada dua sisi dalam 

penerbitan pers yang harus diperhatikan oleh pihak pemilik 

pers maupun orang-orang yang bekerja untuk pers itu. 

Keduanya tidak terpisahkan, bagaikan dua sisi mata uang. 

Pers harus melayani masyarakat, namun pers juga harus 

untung supaya tidak mati. Untuk dapat mencapai sukses di 

kedua sisi tersebut jelas tidak mudah. Karena itulah maka 

wacana-wacana dalam rangka mencari kiat-kiat sukses di 

kedua sisi pers itu sangat perlu digulirkan terus-menerus. 

Kalau kita perhatikan dinamika kebebasan pers dan 

media saat ini oleh sebagian masyarakat ada yang menilai 

kebebasan pers telah berubah menjadi “kebablasan pers”. 

Misalnya, maraknya penerbitan pornografi, penyebaran berita 

yang provokatif, terhadap tokoh publik, dan yang sejenisnya. 

Menurut Syamsul Muarif (mantan Menkominfo) juga 

berpendapat bahwa pers telah membuat berita-berita yang 

tidak lagi faktual, tapi menjadi provokatif karena sudah 

diskenariokan untuk kepentingan tertentu (Suara Pembaruan, 



 

 

22/12 /01). Boleh jadi salah satu penyebabnya adalah, karena 

profesi jurnalis adalah profesi yang terbuka
33

. 

 Saat ini juga sering kita lihat dan dengar ada 

kejadian kekerasan terhadap wartawan maupun jurnalis 

terhadap figur/selebrity pada beberapa media massa 

umumnya dan media jurnalisme (pers) khususnya. Kekerasan 

pada wartawan dilakukan oleh sekelompok orang atas 

suruhan orang yang mempunyai uang atau kekuasaan untuk 

suatu kepntingan dengan menutup-nutupi kesalahan atau 

keburukan tingkah lakunya dan tidak mau diliput oleh 

wartawan. Secara sederhana kekerasan merupakan situasi 

yang melibat dua pihak, di satu pihak adalah yang melakukan 

dominasi dan pada pihak lain yang mengalami ketidak-

berdayaan (powerless). Selama ini sudah banyak kajian 

dilakukan mengenai kekerasan dalam kaitan dengan media 

massa. Dalam hal ini media massa dilihat melakukan 

kekerasan terhadap khalayak melalui informasi yang 

disajikannya, dan ini menyangkut isi, yaitu banyaknya atau 

tingginya frekuensi pemuatan atau penyiaran fakta atau fiksi 
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 Ada beberapa pers  yang gemar menyoroti skandal seks orang-
orang tertentu (biasanya orang-orang terkemuka), padahal tidak 
pernah melakukan cek-ricek sebagai upaya menyeimbangkan berita 
yang disebarluaskannya melalui medianya itu. Kebebasan telah 
digunakan secara sembarangan. Akibatnya, bukan hanya hukum 
dan kode etik yang dilanggar, tapi juga orang lain yang dirugikan. 
 

kekerasan. Informasi faktual yang diungkapkan dalam konteks 

jurnalisme, terdiri atas informasi faktual bersifat empiris, 

ataupun informasi faktual bersifat opini. Sedang informasi 

fiksional muncul dalam wujud informasi hiburan maupun 

sebagai ekspresi estetis. Informasi kekerasan dalam media 

jurnalisme dapat muncul melalui dua tingkat, pada tingkat 

pertama terdapat dalam substansi informasi. Untuk itu 

kekerasan yang terdapat dalam media pada dasarnya 

dilakukan oleh pelaku di dalam fakta, karenanya media 

merepresentasi kekerasan yang berasal dari fakta sosial. 

Dengan kata lain, media bersikap afirmatif terhadap fakta 

kekerasan yang berlangsung di ruang publik. Atau lebih dari 

itu pada tingkat kedua, kekerasan dilakukan oleh media yaitu 

dengan mengambil posisi lebih condong pada pihak yang 

melakukan kekerasan. Ini berlangsung dari cara atau orientasi 

pemberitaan dalam pengungkapan fakta yang menjadikan 

pihak tertentu dalam fakta mengalami marginalisasi sehingga 

mengalami ketidak-berdayaan. Selain itu kekerasan media 

berasal dari bahasa yang digunakan oleh media sendiri 

dengan pilihan kata yang mengandung kekerasan dalam 

merepresentasikan fakta. 

Kekerasan yang disajikan media massa disikapi 

dengan dua cara, yaitu pertama dipandang dapat berguna 

sebagai outlet bagi naluri kekerasan manusia karenanya 

informasi media berfungsi sebagai faktor dalam proses 



 

 

katarsis. Pada sisi kedua, media massa dipandang 

menumbuhkan norma kultural yang menempatkan tindak 

kekerasan sebagai pola perilaku yang diterima, karenanya 

tidak lagi sebagai suatu deviasi sosial. 

Terkait dengan uraian di atas, ada beberapa wajah 

pers yang tidak ideal – yang tentu saja harus kita hindarkan: 1) 

pers yang tidak peka jender; 2) jurnalisme perang; 3) anarki 

kata-kata; 4) jurnalisme prasangka. Yang dimaksud dengan 

itu, intinya adalah pers yang isi berita dan gaya penulisannya 

cenderung menimbulkan keresahan, ketegangan, pelecehan, 

dan hal-hal negatif lainnya. Maka, sebagai gantinya, kita harus 

mengembangkan pers dengan mengedepankan: 1) jurnalisme 

empati; 2) jurnalisme damai. Yang dimaksud dengan itu, 

intinya adalah pers yang isi berita dan gaya penulisannya 

berupaya untuk membangun solidaritas, simpati, keadilan, dan 

hal-hal lain yang positif 

Pandangan mana pun yang dianut tidak terlalu perlu 

dipermasalahkan, sebab urusan yang lebih penting adalah 

mempersoalkan keberadaan media jurnalisme dalam konteks 

kebebasan pers. Pembicaraan tentang kekerasan oleh media 

jurnalisme biasanya merupakan satu sisi dari kajian yang 

ditempatkan dalam aspek pengawasan media (media watch). 

Suatu  dilihat pada kehidupan publik, yaitu untuk 

menumbuhkan kesadaran kritis dalam menghadapi media 

jurnalisme, dan sekaligus mengembangkan acuan nilai 

bersama (shared value) mengenai keberadaan pers bebas 

(free press) dan nilai kebebasan pers (freedom of the press). 

Karenanya orientasi kajian media watch dengan melakukan 

sosialisasi norma kebebasan pers bagi warga (civic education) 

di tengah masyarakat, ibarat membangun ruang hidup bagi 

media jurnalisme (Hohenberg, 1973). 

 Permasalahan mendasar terkait kebebasan pers di 

Indonesia adalah minimnya pemahaman polisi, jaksa, dan 

hakim mengenai hukum pers. Putusan Mahkamah Agung soal 

kasus pencemaran nama baik oleh majalah Time seharusnya 

menjadi yurisprudensi dan menjadi rujukan kepada para 

hakim. Mekanisme hak jawab seharusnya dihormati dan 

dipatuhi. Bila media massa sudah melakukan hak jawab, 

maka pers sudah bertindak untuk kepentingan publik. Kalau 

seperti itu, seharusnya pers tidak bisa dihukum. Karena 

mekanisme menurut UU Pers memang seperti itu.  

Wartawan harus menulis sesuai dengan fakta. Tidak 

ada perbedaan antara fakta hukum dan fakta jurnalistik. Yang 

berbeda adalah sudut pandang kebenaran, tidak bisa 

ditafsirkan lain. Kebenarannya yang berbeda. Tidak boleh 

menghakimi seperti menyatakan seseorang bersalah atau 

tidak. 

Perkara peninjauan kembali (PK) yang diajukan 

majalah Time terkait kasus tuduhan pencemaran nama 

mantan presiden Soeharto. Hakim menilai berita majalah itu 



 

 

bukan perbuatan melawan hukum. "Ini sebuah putusan 

historis yg memberikan angin segar bagi kehidupan pers di 

Indonesia. Meski tidak mengenal yurispudensi, semoga 

putusan ini dijadikan rujukan," kata Todung Mulya Lubis, 

praktisi hukum dan pengacara Time. 

Saat ini ada beberapa produk hukum yang dapat 

menghambat kebebasan pers di tanah air. UU 11/2008 

tentang Informasi dan Transaksi Ekonomi mengancam jurnalis 

6 tahun penjara. Pada UU 42/2008 tentang pemilihan presiden 

dan wakil presiden terdapat pasal yang dapat memidanakan 

pemberitaan serta ancaman bredel bagi media massa. UU 

14/2008 tentang kebebasan memperoleh informasi publik 

mengandung pasal pemidanaan terhadap orang yang 

menyalahgunakan informasi yang dirahasiakan. Definisi 

pornografi yang multitafsir dalam UU 44/2008 tentang 

pornografi juga bisa menjadi ancaman bagi pers
34
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 Sepanjang Mei 2008 hingga Mei 2009 setidaknya terdapat 26 
perkara gugatan terhadap media dan jurnalis di Indonesia. Selain itu 
kekerasan menimpa 52 wartawan, meliputi kekerasan fisik (50 
korban) dan kekerasan nonfisik (2 korban).  

 

BAB III 

BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN DARI PRINSIP 

KEBEBASAN PERS 

 

A. Kebebasan Pers 

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang secara 

ideologik  meletakkan hukum di atas segala-galanya. Hukum 

bagi bidang komunikasi dan media merupakan “pendatang” 

yang relatif baru ke dalam arena hukum dan perundang-

undangan di Indonesia. UUD RI yang ditetapkan pada tahun 

1945 menyebutkan dalam pasal 28 bahwa ”Kemerdekaan 

berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan 

dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan UU”. Artinya 

sejak awal berdirinya negara Indonesia, yakni segera setelah 

usainya Perang Dunia II, kebebasan untuk menyatakan 

pendapat (inklusif di dalamnya pengertian tentang kebebasan 

pers) telah mendapatkan landasan hukum yang sangat 

mendasar dan kuat.  

Ketika UUD 45 RI mengalami amandemen sebanyak 

empat kali, landasan aturan yang tercakup dalam pasal 28 itu 

lebih dirinci dan diperkuat lagi. Pasal 28 E menyatakan bahwa “ 

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan 

mengeluarkan pendapat”. Kemudian pasal 28 F meyebutkan 

bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 

memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan 



 

 

lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, 

memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi 

dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. 

Sementara yang masih dapat dilihat relevansinya dengan 

persoalan teknologi (termasuk tentunya dalam hal ini teknologi 

komunikasi dan informasi) adalah pasal 28 C ayat 1, yang 

menegaskan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri 

melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat 

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan 

dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. 

Perkembangan terakhir sekarang ini yang berkaitan 

dengan UUD 45 beserta amandemennya ialah munculnya 

wacana untuk amandemen lagi, yang termasuk di dalamnya 

antara lain mengenai perlunya dibentuk Komisi Pers. Latar 

belakang pemikirannya adalah pers dianggap sangat penting 

dan memiliki kekuatan dalam suatu negara. Pemberitaan pers 

dapat membantu kemajuan negara, karena selain memberikan 

informasi kepada publik, fungsinya yang lain adalah sebagai 

alat kontrol sosial. 

Persoalan yang menyangkut pers masa kini di 

Indonesia adalah banyak kasus pers yang diselesaikan secara 

hukum pidana melalui pasal-pasal KUHP, walaupun sudah ada 

UU Pers yang khusus menangani permasalahan pers, misalnya 

mengenai hak jawab. Dalam UU Pers juga telah diatur sanksi 

bagi pers jika hak jawab atas suatu pemberitaan tidak ditangani 

secara professional. 

Perkembangan pesat teknologi komunikasi dan media 

massa pada abad 20 dan dekade awal pada abad 21 

mendorong munculnya fokus perhatian baru pada makna 

kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan pers.  

Kebanyakan kasus yang melibatkan penafsiran judisial 

terhadap pasal-pasal dasar dalam UUD 45 serta UU yang 

menyertainya kemudian, terjadi setelah berdirinya negara RI. 

Kebanyakan dari mereka yang berusaha untuk 

mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan mendasar 

tentang isu-isu yang berkaitan dengan hukum komunikasi dan 

media massa seringkali mendapatkan masalah kurangnya latar 

belakang pengetahuan yang cukup memadai mengenai proses-

proses legal.  Latarbelakang pengetahuan ini diperlukan untuk 

dapat mengerti berbagai kasus, peraturan, dan prinsip yang 

terlibat dalam pembentukan hukum dan kebijakan komunikasi. 

Bahkan pengetahuan ini sekarang telah menjadi bidang khusus 

tersendiri dalam bidang hukum secara umum. 

Pengetahuan mengenai hukum komunikasi dan media 

massa tidak dapat terlepas dari bahasan mengenai kebebasan 

pers. Setiap negara memiliki pengertiannya sendiri mengenai 

kebebasan pers, hal mana sangat tergantung pada nilai 

budaya, sejarah dan konteks yang telah dan sedang dilaluinya.  

 



 

 

1. Kebebasan Pers di Negara-negara Demokratik 

Pers yang bebas memainkan peranan kunci dalam 

mempertahankan  dan memantau demokrasi yang sehat, 

di samping dapat menyumbang pada akuntabilitas, 

pemerintahan yang bersih and pembangunan ekonomi 

secara keseluruhan. Lebih penting lagi, pembatasan-

pembatasan terhadap media seringkali bisa menjadi suatu 

indikator awal bahwa pemerintah suatu negara bermaksud 

untuk menghancurkan lembaga-lembaga demokratik 

lainnya. 

Menurut Freedom of the Press index, setelah dua 

puluh tahun terlihat adanya perkembangan, kebebasan 

pers sekarang ini mengalami kemunduran pada hampir 

semua bagian dunia. Hanya 17 persen dari penduduk 

dunia hidup dalam negara-negara yang menikmati 

kebebasan pers. Di negara-negara lainnya, pemerintah 

maupun lembaga-lembaga non-pemerintah mengontrol 

pendapat-pendapat atau suara-suara apa saja yang dapat 

mencapai publik. Bahkan di beberapa negara, suara-suara 

independen yang bertujuan untuk meningkatkan 

akuntabilitas, pemerintahan yang sehat serta 

pembangunan ekonomi yang berkeadilan, mendapatkan 

penindakan-penindakan  keras. 

Freedom of the Press Index, yang merupakan hasil 

dari survei tahunan mengenai kebebasan pers dalam 195 

negara, memberikan penilaian terhadap derajat kebebasan 

media cetak, penyiaran dan internet di negara-negara 

tersebut. Dalam indeks itu tertera angka-angka yang 

menunjukkan tingkat (ranking) dari setiap negara 

berdasarkan kategori “bebas”, “setengah bebas” dan “tidak 

bebas”. Data untuk survei didapatkan dari tuturan para 

praktisi media, pengawas media, serta para pemangku 

kepentingan lainnya mengenai lingkungan pelaksanaan 

hukum terhadap media, serta tekanan-tekanan politik yang 

dapat mempengaruhi pelaporan media bagi publik serta 

faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi akses publik 

terhadap informasi (http://www.freedomhouse.org/template/ 

cfm). 

Sementara itu, Reporters without Borders 

mengeluarkan hasil surveinya yang menunjukkan daftar 

dari kebebasan pers di berbagai negara. Di dalamnya 

tertera bahwa pada tahun 2010, Indonesia menduduki 

tingkat ke 117 dari 178 negara. Survei tersebut 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap para jurnalis 

dan media mengenai serangan-serangan langsung yang 

dialaminya, di samping sumber-sumber tidak langsung 

lainnya (seperti peneliti, hakim pengadilan dan aktivis hak-

hak manusia) mengenai tekanan-tekanan terhadap 

kebebasan pers. Reporters without Borders merupakan 

perkumpulan dari 14 kelompok pendukung kebebasan 

http://www.freedomhouse.org/template/%20cfm
http://www.freedomhouse.org/template/%20cfm


 

 

menyatakan pendapat di lima benua. Sekalipun demikian, 

Reporters without Borders mengakui dan memberikan 

catatan bahwa indeks yang dikeluarkannya hanya 

berkaitan dengan kebebasan pers, dan tidak mengukur 

kualitas jurnalisme. Metodologi yang digunakannya juga 

hanya didasarkan pada persepsi-persepsi individu, 

sehingga seringkali terdapat perbedaan yang jauh pada 

ranking yang diperoleh suatu negara antara satu tahun 

dengan tahun lainnya 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Press_Freedom_Index). 

Di samping itu dikeluarkan juga hasil dari suatu 

studi percobaan terhadap 15 negara mengenai Freedom 

on the Net, yang menganalisis keadaan kebebasan internet 

di setiap negara.  Berdasarkan hasil studi itu disampaikan 

peringatan akan semakin meningkatnya ancaman terhadap 

hak-hak pengguna internet dan telpon genggam oleh 

adanya berbagai tindakan pembatasan, sejalan dengan 

semakin diperluasnya kemampuan pemerintah (baik di 

negara-negara otoriter, totaliter maupun yang mengakui 

dirinya sebagai demokratik) untuk memantau dan 

mengontrol aktivitas online warganya.  

Suatu angka yang dikeluarkan pada tahun 2007 

menyatakan bahwa setengah dari negara-negara di dunia 

dapat dianggap demokratik, namun hanya 28 di antaranya 

dapat memenuhi persyaratan sebagai “demokrasi penuh” 

(http://digg.com/news/politics/ The_World_s 

Most_and_Least_Democratic_Countries). Pada tahun 

2006, dikemukakan daftar dari negara-negara yang paling 

dapat dianggap demokratik dan yang paling dianggap tidak 

demokratik. Secara berurutan, negara yang dianggap 

paling demokratik mulai dari nomor satu adalah: Swedia, 

Islandia, Nederland, Norwegia, Denmark, Finlandia, 

Luxemberg, Australia, Canada, Swiss, Irlandia, Selandia 

Baru, Jerman, Austria dan Malta. Sementara secara 

berurutan pula mulai dari terbawah adalah negara-negara 

yang dianggap paling tidak demokratik: Korea Utara, 

Republik Sentral Afrika, Chad, Togo, Myanmar, 

Turkmenistan, Libya, Uzbezkistan, Saudi Arabia, Bissau 

Guinea, Guinea, Guinea Ekuator, Laos, Eritrea, Syria 

(http://digg.com/story/r/The_World_s Most_and_Least 

Democratic Countries). Indonesia tidak berada di kedua 

ekstrim tersebut. 

Di lihat secara alphabetik, negara-negara yang 

termasuk dalam kategori “Negara-negara Demokratik” 

adalah (http://madeindemocracies.org/): 

Andorra, Australia, Austria 

Belgium, Benin, Botswana, Brazil, Bulgaria 

Canada, Cape Verde, Chile, Croatia, Czech 

Republic 

Denmark 

http://digg.com/news/politics/%20The
http://digg.com/story/r/The_World_s
http://madeindemocracies.org/


 

 

El Salvador, Estonia 

Finland, France 

Germany, Greece 

Hungary 

Iceland, Indonesia, Ireland, Israel, Italy 

Jamaica, Japan 

Kiribati, South Korea 

Lithuania 

Mauritius, Mexico, Mongolia 

Namibia, Netherlands, New Zealand, Norway 

Palau, Peru, Poland, Portugal 

Romania 

San Marino, Sao Tome & Principe, Serbia, 

Slovakia, Slovenia, South Africa, South Korea, 

Spain, Suriname, Sweden 

Taiwan, Trinidad and Tobago, Tuvalu 

United Kingdom, United States of America 

 

Jika daftar itu valid adanya, dan Indonesia 

dimasukkan ke dalamnya sebagai salah satu negara 

demokratik, maka pemahaman mengenai keadaan 

kebebasan pers Indonesia dapat dicapai melalui studi 

komparatif dengan negara-negara demokratik lainnya. 

Yang paling mudah dan dapat diperoleh datanya dari 

berbagai referensi yang sudah ada ialah dari dua negara 

demokratik besar yang mengawali sejarah perkembangan 

demokrasi di dunia, yakni negara Inggris Raya dan 

Amerika Serikat.  

 

2. Sejarah Kebebasan Pers di negara-negara demokratik 

Kebebasan pers di negara-negara modern 

demokratik jarang secara terang-terangan diancam oleh 

bentuk sensor terbuka, namun seringkali terjadi semacam 

kompromi dengan cara pemerintah menyimpan informasi, 

atau dengan cara seleksi pemerintah untuk membocorkan 

informasi atau disinformasi, ataupun dengan cara sensor-

diri dari media akibat berbagai tekanan-tekanan dan lain 

sebagainya (http://www.encyclopedia.com/topic/ freedom 

of the press. aspx)  

Dalam sejarahnya, pembatasan terhadap 

kebebasan pers terjadi dalam dua cara. Pertama, sensor 

atau perizinan pra-publikasi dari pemerintah; kedua, sanksi 

atau hukuman bagi materi publikasi tercetak, khususnya 

yang dianggap seditious libel , yaitu materi yang “dapat 

menimbulkan perasaan tidak senang“ terhadap otoritas 

berdasarkan konstitusi. Sensor terhadap pers ini dimulai 

tidak lama setelah penemuan pers cetak. Paus Alexander 

VI (1501) mengeluarkan suatu pengumuman yang 

mengharuskan para penerbit untuk menyerahkan lampiran 

naskah pra-publikasinya kepada penguasa gereja. 

http://www.encyclopedia.com/topic/%20freedom


 

 

Hukuman bagi pelanggaran aturan sensor ini termasuk 

denda dan excommunication. 

(1) Perkembangan Kebebasan Pers di Inggris 

Di Inggris, tempat awal munculnya perjuangan untuk 

kebebasan pers, munculnya publikasi tanpa izin 

mengakibatkan pada keluarnya pengumuman 

kerajaan (1534) yang mewajibkan lisensi pra-

publikasi. Pembatasan-pembatasan lebih kuat 

selanjutnya terhadap pers dilakukan oleh monarki 

Tudor dan Stuart. Dalam masa ini sensor menjadi 

lebih diterapkan terhadap kritik-kritik politik daripada 

heresy agama. John Milton, dalam Areopagitica 

(1644) menyerang UU Perizinan dan meminta 

Parlemen untuk jika perlu memberikan sanksi 

materi-materi ofensif yang sudah dipublikasikan. 

Tentangan Milton terhadap pembatasan sebelum 

publikasi (prior restraint) akhirnya menjadi 

cornerstone dari kebebasan pers. Namun baru pada 

tahun 1695 undang-undang perizinan dan sensor 

dihapus. 

Walaupun demikian, pembatasan ketat terhadap 

pers berjalan terus dalam bentuk UU seditious libel. 

Dengan UU tersebut pemerintah dapat menangkap 

dan menghukum siapapun yang menerbitkan materi 

berisikan kritikan terhadap pemerintah. Pada saat 

itupun belum ada definisi yang pasti mengenai 

seditious libel. Pada abad 18, pencetakan 

perdebatan dalam parlemen harus disamarkan 

sebagai perdebatan antara tokoh-tokoh penting. 

Kritik apapun, baik yang mengandung kebenaran 

maupun kebohongan, dianggap libel. Bahkan doktrin 

legal menyatakan bahwa semakin besar 

kebenarannya, semakin besar pula libelnya. Barulah 

pada pertengahan abad 19, kebenaran diakui 

sebagai suatu pembelaan terhadap kasus-kasus 

penfitnahan atau pencemaran nama baik (libel). 

(2) Perkembangan Kebebasan Pers di Amerika 

Serikat 

Kasus pembelaan John Peter Zenger melawan 

tuntutan-tuntutan pencemaran nama baik atau fitnah 

(libel) pada tahun 1735 seringkali dilihat sebagai 

peletakan landasan awal bagi kebebasan pers di 

Amerika Serikat.  Setelah berakhirnya Revolusi 

Amerika, beberapa negara bagian pada tahun 1791 

memasukkan kebebasan pers dan Amandemen 

Pertama (First Amendment) ke dalam Konstitusi AS, 

yaitu pernyataan bahwa Konggres tidak boleh 

membuat UU yang membatasi kebebasan berbicara 

dan pers (“congress shall make no law …abridging 

the freedom of speech or of the press “). Kontroversi 



 

 

yang sempat muncul ketika itu adalah : apakah 

penetapan itu dikeluarkan untuk melarang 

penindakan terhadap pencemaran nama baik dan 

penghasutan (seditious libel), ataukah  sekedar 

untuk melarang pembatasan pra-publikasi. Sebagai 

reaksi terhadap UU atau Peraturan tentang 

Penghasutan (Sedition Acts) pada tahun 1798, suatu 

interpretasi yang lebih liberal terhadap Amandemen 

Pertama menjadi dominan, yakni yang menolak  

pencemaran nama baik, fitnah atau penghasutan 

sebagai tindakan kejahatan. Amandemen Pertama 

jauh setelah itu (mulai dekade 1920 an) diterapkan 

dalam semua negara bagian di AS sebagai akibat 

dari penafsiran hukum terhadap Amandemen 

Keempat belas (Fourteenth Amendment) dalam 

Konstitusi AS. 

Situasi dalam masa perang seringkali memberikan 

tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh 

pembatasan-pembatasan hukum terhadap 

kebebasan pers. Apa yang dianggap sebagai 

pelaporan berita yang tidak bertanggung-jawab  

selama masa Perang Saudara mengakibatkan pada 

munculnya usaha-usaha oleh para pemegang 

wewenang kekuasaan, baik sipil maupun militer, 

untuk mengenakan pembatasan-pembatasan 

terhadap pers. Namun imbauan-imbauan dari 

Departemen Peperangan (War Department) 

terhadap para penerbit untuk secara sukarela 

menahan berita-berita yang bersifat strategis dalam 

perang, umumnya tidak efektif.  Selama Perang 

Dunia I, ketakutan yang sangat terhadap 

kemungkinan sabotase mendorong Konggres untuk 

mensahkan UU tentang Tindakan Mata-mata 

(Espionage Act) pada tahun 1917 dan UU tentang 

Penghasutan (Sedition Act) pada tahun 1918. Kedua 

UU tersebut sedemikian membatasinya terhadap 

kebebasan pers, sehingga tidak saja penyensoran 

diberlakukan terhadap publikasi-publikasi  yang 

mendukung Jerman, tetapi juga terhadap publikasi-

publikasi berbahasa Jerman, serta publikasi 

penganjur Sosialisme atau Pasifisme. 

Pada tahun 1931, Mahkamah Agung AS, dalam 

kasus Near vs Minnesota, untuk pertama kalinya 

mendeklarasikan hampir semua bentuk pembatasan 

pra-publikasi sebagai hal yang inkontitusional. 

Dalam Perang II, Kantor atau Biro Penyensoran, di 

bawah arahan Byron Price, semakin diperluas 

dengan menggunakan tehnik-tehnik yang 

dikembangkan sebelumnya oleh Dewan 

Penyensoran dalam Perang Dunia I. Kantor yang 



 

 

baru ini melaksanakan penyensoran yang paling 

komprehensif dalam sejarah AS (1941-1945). Akan 

tetapi kepatuhan penerbit cetak terhadap 

penyensoran itu bersifat sukarela dan didasarkan 

pada usulan-usulan kantor penyensoran kepada 

para editor suratkabar  mengenai topik-topik yang 

harus dihindari. Berhubung Price dan para 

asistennya merupakan jurnalis-jurnalis yang 

dihargai, maka para pengelola suratkabar dan 

majalah mau bekerja sama. Kerjasama yang mirip 

juga diberikan terhadap Kantor Informasi Perang 

(Office of War Information), yang mengontrol arus 

berita dari lembaga-lembaga pemerintah. Sebagai 

akibatnya, pemerintah jarang mengambil tindakan 

pemberian hukuman atau sanksi terhadap pers. 

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, banyak 

organisasi-organisasi pembuat berita yang 

melakukan kampanye melawan kerahasiaan dalam 

pemerintahan, dengan argumentasi bahwa 

penahanan dikeluarkannya dokumen-dokumen 

publik  akan mengancam kebebasan pers. Pada 

masa Perang Dingin (dekade 1950-1960), dengan 

semakin memuncaknya ketegangan, para pejabat 

pertahanan AS seringkali mengeluarkan protes 

bahwa tidak adanya peperangan tidak kemudian 

dapat membenarkan keterbukaan dalam pers pada 

masa damai. 

Pada akhir dekade 1960 an dan awal 1970 an, 

sering berlangsung lontaran tuduhan dan kontra-

tuduhan antara para jurnalis dan para pejabat 

pemerintah mengenai penahanan informasi tentang 

Perang Vietnam oleh Pemerintah AS. Pada masa 

itu, satu-satunya dasar yang dapat diakui bagi 

diberlakukannya pembatasan pra-publikasi (prior-

restraint), yakni keamanan nasional, mengalami 

ujian di tahun 1971, ketika Daniel Ellsberg, seorang 

mantan pejabat pemerintah yang meyakini bahwa 

informasi yang harus diketahui oleh publik  ternyata 

ditahan oleh pemerintah, menerbitkan apa yang 

kemudian dikenal dengan sebutan The Pentagon 

Papers. Kumpulan dokumen yang disimpan 

pemerintah ini berisikan informasi-informasi penting 

mengenai Perang Vietnam. Pemerintah AS 

berusaha untuk memblokir publikasi dokumen-

dokumen perang tersebut, namun Mahkamah Agung 

AS, dalam kasus New York Times vs United States 

(1971) mengizinkan publikasinya. 

Yang terjadi kemudian, Amandemen Pertama tidak 

diperluas sampai pada pengumpulan dan publikasi 

berita. Pengalaman dari Perang Vietnam mendorong 



 

 

pemerintah AS untuk membatasi akses bagi para 

wartawan untuk memasuki medan peperangan yang 

menjadi wilayah militer. Praktek ini, yang digunakan 

selama penyerangan Grenada (1983) dan Perang 

Teluk Persia (1991), sangat disesali oleh para 

wartawan. Dalam ranah masalah domestik, 

sekalipun beberapa negara bagian telah mensahkan 

diberlakukannya UU jaminan kerahasiaan, yang 

membolehkan para jurnalis untuk menolak 

pengungkapan kerahasiaan informasi  dan sumber 

informasi kepada lembaga-lembaga penegak 

hukum, Mahkamah Agung AS tidak mengakui hak 

pers untuk menjaga kerahasiaan tersebut secara 

tanpa batas.  

 

3. Kebebasan Pers dan Media Elektronik Penyiaran 

Mulai abad ke 20, munculnya teknologi komunikasi 

baru yang berlandaskan pada elektronik telah 

memunculkan argumentasi baru pula yang berkaitan 

dengan pemaknaan dari peranan pers bebas. Untuk 

beberapa tahun lamanya, bahkan di Indonesia sampai saat 

ini sebagaimana nampak dari isi UU Penyiaran no. 

32/2002, Radio dan Televisi diperlakukan sebagai hal yang 

harus dibedakan, dalam arti  tidak terlalu diberikan 

perlindungan kebebasannya seperti halnya pers di media 

cetak.  Pertimbangan yang mendasarinya adalah bahwa 

ada keterbatasan-keterbatasan teknikal mengenai 

seberapa banyak lembaga penyiaran yang dapat 

diakomodasi dalam penggunaan gelombang radio yang 

jumlahnya terbatas. Hal inilah yang telah dianggap keliru di 

beberapa negara, khususnya di negara-negara barat 

seperti di AS.   

Oleh karena jumlah yang terbatas itu, perlu diatur  

mengenai siapa yang bisa mendapatkan hak penyiaran 

melalui frekuensi-frekuensi yang jumlahnya masih terbatas, 

yaitu dengan cara pemberian izin penyiaran (IP).  Kongres 

di AS dan pengadilan  pada saat itu juga telah bersepakat 

bahwa gelombang radio merupakan milik publik, sehingga 

harus diadakan pengaturan mengenai siapa yang dapat 

diberikan hak oleh publik untuk mengelola penggunaannya 

bagi kepentingan publik. 

Lisensi untuk hak penggunaan yang sifatnya 

terbatas tentunya mengimplikasikan adanya kualifikasi 

tertentu yang harus dipenuhi oleh lembaga atau stasiun 

penyiaran. Sebagai imbalan bagi pemberian izin itu, 

lembaga atau stasiun penyiaran (baik Radio maupun 

setelahnya Televisi) harus mematuhi regulasi pemerintah 

maupun badan khusus kuasi-pemerintah seperti KPI di 

Indonesia. Hal ini merupakan materi perdebatan yang 

sampai saat ini masih berjalan, karena peraturan semacam 



 

 

itu bagi pers (baca: lembaga penyiaran) dapat berakibat 

pada kemampuannya untuk mengumpulkan bahan berita 

dan menyiarkan pendapatnya.   

Perkembangan selanjutnya dari sistem distribusi 

melalui kabel dan satelit sekarang ini akan semakin 

menghapuskan anggapan penyiaran sebagai sumber daya 

yang terbatas, sehingga tidak pelak lagi media penyiaran 

akan semakin mendapatkan tempatnya sejajar dengan 

media tradisional cetak. 

 

4. Kebebasan Pers dan Internet 

Kedatangan teknologi internet lebih lagi 

menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya 

mungkin tidak akan dapat mudah didapatkan dalam waktu 

singkat. Dengan teknologi baru tersebut, dimungkinkan 

bagi satu orang saja, dengan biaya yang sangat minim, 

menyebarkan pandangan-pandangan pribadi maupun 

kelompoknya ke seluruh penjuru dunia yang saling 

terhubungkan satu sama lain melalui teknologi canggih 

internet ini. Dibandingkan dengan lembaga penyiaran, 

apalagi yang telah mumpuni, kemampuan individu untuk 

pengemasan pesannya mungkin tidaklah sebanding. 

Namun dilihat dari sudut penyampaian pendapat, di sinilah 

terbuka kesempatan lebar bagi individu untuk 

melaksanakan haknya menyampaikan suara maupun 

pendapatnya kepada siapapun yang bersedia untuk 

mendengarkan atau menerimanya. Bahkan beberapa 

individu telah membuka layanan pemberitaan melalui 

internet berisikan informasi secara langsung mengenai 

politik, iklim, sport, pasar dan mode pakaian. Maka 

dikatakan bahwa dunia sekarang memiliki cabang ketiga 

dari pers selain media cetak dan penyiaran, yaitu layanan 

on-line. 

 

5. Pilar Demokrasi Pers 

Dilihat dari sisi hak azasi masyarakat, memang 

tidak tepat untuk adanya ungkapan tentang “kebanyakan 

berita” (too much news).  Masyarakat justru memerlukan 

informasi berupa berita melalui media sebanyak mungkin. 

Masyarakat yang sudah melek media akan piawai dan 

pandai sendiri memilih berita mana yang mengandung 

kebenaran, dan mana yang berupa konstruksi sensasional 

belaka. Bahkan pemeo yang banyak digunakan oleh media 

cetak di negara-negara demokratis seperti AS adalah 

bahwa kebenaran merupakan hak dari semua orang, dan 

kebenaran akan membebaskan manusia. Kebebasan pers, 

menurut para founding fathers mereka, merupakan sarana 

proteksi bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Pers 

yang bebas justru memberikan informasi yang diperlukan 



 

 

individu untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga 

negara.  

Jika di AS ada The First Amendment, maka di 

Indonesia pasal 28, 28E ayat 3, 28 F, ditambah lagi pasal 

28 C ayat 1 dalam UUD 45 harus terus menjadi pilar 

struktural bagi demokrasi yang dicita-citakan. Media Baru 

atau media konvergensi menjadi penunjang bagi media 

massa tradisional dalam menjaga arus informasi yang 

mengandung fakta-fakta kebenaran kepada publik. 

 

 

B. Tanggung Jawab Negara Terhadap Kebebasan Pers dan 

Demokrasi Penyiaran 

Pers Indonesia telah memasuki era kebebasan sejak 

1998. Sejak saat itu, didorong oleh tuntutan reformasi, 

pemerintah memperlihatkan keseriusan untuk meretas jalan 

bagi terwujudnya kebebasan pers di Indonesia. Penegasan 

klausul tentang hak-hak publik atas informasi dan komunikasi 

dalam pasal 28F amandemen kedua Undang-Undang Dasar 

1945 merupakan fondasi yang sangat penting. Pemerintah 

Habibie kemudian juga menghapus Surat Izin Usaha Penerbitan 

Pers (SIUPP). Sebagaimana diketahui, SIUPP adalah alat yang 

efektif bagi pemerintah Orde Baru untuk membungkam 

penerbitan pers yang dianggap kritis atau melawan pemerintah. 

SIUPP dapat dicabut (breidel) setiap saat sebagai hak 

prerogratif menteri penerangan. Pencabutan SIUPP dapat 

dilihat sebagai bentuk kongkrit penghormatan negara terhadap 

kebebasan pers, yakni dengan menghapus kontrol pemerintah 

terhadap pers.  

Penghapusan mekanisme SIUPP diikuti dengan kabar 

gembira yang lain, lahirnya  Undang-Undang Pokok Pers nomor 

40 tahun 1999. Setelah UU no 11 tahun 1966 mengenai 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers direvisi menjadi UU no 4 

tahun 1967, lalu diubah lagi menjadi UU No. 21 tahun 1982, 

maka pada bulan Agustus 1999 Komisi I DPR sepakat 

membahas RUU Pers yang diajukan oleh pemerintah. RUU 

Pers ini dinilai dapat lebih menjamin kebebasan pers 

dibandingkan produk-produk hukum serupa sebelumnya. Pada 

tanggal 23 September 1999, UU Pokok Pers no 40 tahun 1999 

tersebut ditandatangani dan disahkan oleh Presiden BJ Habibie. 

Berbagai pihak menganggap, UU Pers yang baru ini dianggap 

sebagai salah satu undang-undang terbaik di bidang pers di 

kawasan Asia bahkan di dunia (Kompas, 20 Agustus 1999). UU 

Pers No. 40 tahun 1999 menghapus kontrol pemerintah 

terhadap pers dan memberi kesempatan pers untuk menjadi 

sebuah lembaga yang mengatur diri sendiri. Kontrol terhadap 

pers tak lagi dilakukan oleh negara, tetapi oleh publik lewat 

lembaga-lembaga pemantau media atau dengan self-

sensorship oleh komunitas media sendiri.   



 

 

Benih kebebasan pers dengan cepat bertumbuh 

kembang sepanjang masa pemerintahan BJ Habibie, media-

media baru pun bermunculan. Tercatat ada 1.184 publikasi baru 

muncul, yaitu lima kali lipat dibandingkan dengan ketika 

Soeharto berkuasa.
.. 

Kebebasan pers yang tercipta berperan 

besar dalam upaya mewujudkan cita-cita reformasi : 

pemberantasan korupsi dan pengungkapan kasus-kasus HAM. 

Indonesia kini menjadi salah-satu negara dengan kebebasan 

pers yang paling maju di kawasan Asia-Pasifik. Pers Indonesia 

praktis tidak menghadapi kendala-kendala tekanan politik yang 

berarti, dan dapat secara leluasa melakukan kritik terhadap 

kekuasaan, memberitakan kasus-kasus korupsi, pelanggaran 

HAM dan berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan. Pers 

dapat secara egaliter dan bebas mengekspresikan 

kekecewaannya terhadap sistem, membangun opini publik dan 

memberikan ruang bagi kelompok-kelompok penekan dalam 

masyarakat. 

Namun dari sisi lain, pelembagaan kebebasan pers 

sebenarnya belum sepenuhnya tuntas dan establish. Memang 

Indonesia telah memiliki UU Pers yang cukup demokratis, 

namun pasal-pasal pencemaran nama, penghinaan, perbuatan 

tidak menyenangkan, penistaan masih ada dalam KUHP dan 

setiap saat dapat digunakan untuk memidanakan pers. 

Berbagai undang-undang lain, baik yang menjadi warisan Orde 

Baru maupun yang lahir di era reformasi juga memuat pasal-

pasal yang kontraproduktif bagi pelembagaan kebebasan pers. 

Persoalan lain, dalam beberapa kasus terlihat bahwa negara 

menunjukkan tendensi pembiaran terhadap tindakan-tindakan 

kekerasan  dan pemidanaan terhadap pers. Negara tidak 

secara konsisten melindungi kemerdekaan pers pada umumnya 

dan keselamatan jurnalis khususnya.  

Meskipun kebebasan pers telah lebih terjamin pada era 

reformasi, fakta menunjukkan, ancaman-ancaman terhadap 

kinerja media masih terus terjadi setelah itu. Pada tahun awal 

reformasi (1999-2002), berbagai pihak menyimpulkan bahwa 

kelompok massa, ormas, dan satgas adalah ancaman paling 

serius dan musuh utama kebebasan pers pasca 1998. 

Ancaman terhadap kebebasan pers banyak datang dari 

kelompok masyarakat. Kasus penyerbuan Banser NU ke kantor 

Jawa Pos Surabaya, aksi-aksi sepihak satgas parpol di 

berbagai daerah, terutama PDIP terhadap beberapa 

perusahaan pers pada periode itu, benar-benar mengganggu 

kehidupan pers.  

Berbagai analisis melihat, aksi-aksi massa tersebut 

adalah ekses buruk (disamping ekses-ekses positipnya) dari 

gerakan civil society di Indonesia.  Ketika intervensi negara 

terhadap pers mengalami kebangkrutannya sejak Mei 1998, 

ketika kontrol pers beralih dari negara ke masyarakat, di dalam 

masyarakat sendiri ada kelompok-kelompok yang belum dapat 

secara dewasa menghargai perbedaan pendapat. Serta 



 

 

kelompok-kelompok yang belum memahami benar posisi pers 

dalam proses demokratisasi, dan bagaimana publik harus 

memperlakukannya jika muncul masalah berkaitan dengan 

kinerja pers. Maka yang muncul kemudian adalah semacam 

paradoks. Civil society mengritik segala bentuk kekerasan dan 

pelanggaran yang dilakukan negara, namun di sisi lain banyak 

konflik horizontal, atau bahkan konflik pribadi diselesaikan 

dengan cara-cara kekerasan juga.  Maka reformasi pun juga 

menjadi era dimana aksi main hakim sendiri justru semakin 

semarak, tanpa terkecuali terhadap pers. 

 

1. Perubahan Kondisi Pasca Reformasi   

Namun tesis ini tampaknya perlu direvisi saat ini. 

Pertama, apakah kita dapat membayangkan kekerasan 

massa itu terjadi secara spontan dan murni karena faktor 

kekecewaan massa terhadap media? Selain dikondisikan 

oleh kondisi-kondisi subyektif sang pelaku, kekerasan juga 

dikondisikan oleh ketimpangan struktural yang terdapat 

dalam suatu masyarakat. Yakni ketika keuntungan-

keuntungan, kerugian-kerugian, kesempatan-kesempatan 

dan beban-beban tidak didistribusikan secara merata (F 

Budi Hardiman, 2005). Ketimpangan struktural melahirkan 

ketegangan-ketegangan sosial yang memberikan dasar 

obyektif bagi krisis kemasyarakatan yang dapat mengarah 

pada terbentuknya massa. (Bader V.M., 1991). Dalam 

konteks ini, kekerasan terhadap jurnalis atau institusi 

media dianggap sebagai bagian ntak terpisahkan dari  

sirkuit negativitas : massa, teror dan trauma, yang terjadi 

dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Meskipun agak 

menggeneralisir, hal ini dapat membantu kita untuk 

terlepas dari problem simplifikasi pada sisi yang lain : 

melihat kasus-kasus kekerasan massa terhadap jurnalis 

atau institusi media melulu sebagai problem hubungan 

antara masyarakat dan media. Tindakan-tindakan destruktif 

terhadap jurnalis atau institusi media di sini hanyalah 

ekspresi fenomenal dari negativitas : kemiskinan, 

ketertinggalan dan ketertindasan politik. Maka 

membayangkan penyelesaian atas tindakan-tindakan 

destruktif itu, kita mau tak mau harus membayangkan 

bagaimana negativitas itu dipecahkan, termasuk dalam hal 

ini bagaimana mengurai struktur-struktur kekerasan dan 

penindasan (sosial, ekonomi, politik) yang diwariskan oleh 

negara Orde Baru. 

Kedua, kesimpulan di atas sangat “bias” terhadap 

masyarakat. Seakan-akan bahwa dinamika kehidupan 

media di Indonesia benar-benar sudah sampai pada 

tahapan yang sepenuhnya ditentukan oleh determinasi 

publik terhadap kehidupan industrial. Kita memang telah 

memasuki era baru di mana kebebasan pers lebih terjamin. 

Namun dapat menyesatkan jika kita menganggap bahwa 



 

 

negara bukan faktor determinan lagi dalam proses 

kehidupan pers. Richard Robison dan Vedi R. Hadiz tahun 

2004 meluncurkan buku berjudul  Reorganizing Power in 

Indonesia, The Politics of Oligarchy in an age of markets 

(Routledge Curzon, London and New York). Buku ini, 

sebagaimana juga beberapa pengamat politik, 

mengingatkan kita bahwa  jangan-jangan reformasi yang 

berlangsung beberapa tahun terakhir di Indonesia belum 

melahirkan perubahan signifikans dalam struktur, kultur 

dan konstelasi politik di Indonesia. Jangan-jangan 

reformasi politik yang berjalan pada tataran artifisial.  

Hari demi hari, kita dapat merasakan betapa 

konservatisme politik, kecenderungan pro status-quo masih 

cukup kuat dalam struktur pemerintahan kita. Kita dapat 

melihatnya dari respon-respon pejabat pemerintah 

terhadap kritik dari masyarakat, munculnya kebijakan-

kebijakan yang tidak populer. Yang ditunggu-tunggu oleh 

kekuatan-kekuatan politik konservatif itu dapat jadi 

momentum untuk melakukan konsolidasi kekuasaan, untuk 

melakukan reorganizing power. Mereka disatukan oleh 

perasaan dan kepentingan yang sama: reformasi politik, 

kebebasan pers telah menimbulkan banyak kerugian dan 

penderitaan bagi kekuatan-kekuatan politik lama. 

 

2. Problem Pelembagaan Kebebasan Pers  

Ketika gerakan reformasi mengalami stagnasi, ketika 

masyarakat semakin tak sabar menunggu hasil-hasil 

reformasi dan semakin bosan dengan demokrasi, usaha 

reorganizing power itu tampaknya mulai dilakukan. Dalam 

kaitannya dengan kehidupan media, kita dapat melihat 

bagaimana pendulum ancaman kebebasan pers telah 

mengalami pergeseran. Situasi bergerak dengan cepat,  

perkembangan demi perkembangan segera mengubah 

kontestasi kebebasan pers di Indonesia. Cukup 

mengejutkan bahwa hanya dibutuhkan waktu tidak lebih 

dari tiga tahun untuk mengembalikan pendulum problem-

problem kebebasan pers Indonesia menuju ke arah 

kekuasaan politik dan ekonomi. Sentrum ancaman  

ancaman kebebasan pers kini telah bergeser dari publik  

menuju elit politik, bisnis atau militer. Pelakunya bukan 

kelompok massa, satgas parpol atau unsur paramiliter, 

melainkan pejabat publik, pengusaha kelas atas militer. 

Fokus perlawanan terhadap kebebasan pers bukan lagi 

kepada bentuk-bentuk kekerasan langsung, melainkan 

pada bentuk kekerasan yang bersifat simbolik dan 

“sistemik”, namun dengan dampak jangka panjang yang 

lebih buruk.  

 

 



 

 

a. Ketidakpastian Hukum Tentang Pers 

Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 

sebenarnya telah memberi landasan kuat bagi 

perwujudan kebebasan pers di Indonesia. Namun, 

dalam praktiknya hingga kini kebebasan pers belum 

berlangsung secara substansial. Kebebasan itu masih 

berhenti pada tataran artifisial, sehingga pers kurang 

berhasil memberikan kontribusi yang berarti bagi 

proses demokratisasi yang berlangsung di Indonesia. 

Mengapa ini dapat terjadi? Ada berbagai jawaban di 

sini. Penghargaan insan pers terhadap profesinya 

masih rendah, sehingga sering terjadi pelanggaran 

etika dan profesionalisme jurnalistik yang justru 

kontraproduktif bagi esensi kebebasan pers. 

Maraknya aksi-aksi massa terhadap kantor penerbitan 

pers, di sisi lain menunjukkan rendahnya apresiasi 

masyarakat terhadap kebebasan pers juga 

menimbulkan kerumitan tersendiri.  

Namun, ada masalah yang lebih serius dalam 

hal ini, yang sering luput dari perhatian kita. UU Pers 

bukan satu-satunya produk hukum yang menentukan 

hitam-putihnya kehidupan pers pasca- Orde Baru. 

Reformasi yang telah berlangsung sekian lama 

ternyata belum menyentuh sejumlah produk hukum 

yang menghambat kinerja pers dalam 

mengungkapkan kebenaran. Dalam KUHP misalnya, 

setidaknya ada 20 pasal yang mengatur ketentuan 

hukum tentang rahasia jabatan, rahasia pertahanan 

negara, rahasia dagang, dan sebagainya. Ketentuan 

serupa juga diatur dalam UU Perbankan, UU Rahasia 

Dagang, UU Kearsipan, dan UU Peradilan Umum. 

Dalam undang-undang ini, secara general dan elastis 

diatur informasi-informasi yang dianggap rahasia dan 

dilarang disebarluaskan, termasuk hukuman-hukuman 

yang berat bagi pelanggarnya.  

Pada titik inilah UU Pers kehilangan 

efektivitasnya dalam melindungi kinerja jurnalis. Para 

pejabat publik yang terlibat korupsi  atau 

penyelewengan, sengaja atau tidak telah 

menggunakan sejumlah undang-undang itu sebagai 

tameng untuk melindungi diri dari jerat hukum dan 

investigasi pers. Akibatnya, UU Pers menjadi tidak 

efektif untuk memaksa pejabat atau lembaga publik 

memberi informasi berkait kasus tertentu. Sebagai 

contoh, UU Pers tidak dapat memaksa KPU 

memberikan data kekayaan anggota DPR sebelum 

mereka menjabat. UU Pers juga tidak cukup kuat 

memaksa pihak-pihak yang terlibat dalam kasus 

Buloggate II untuk memberikan informasi yang 

dibutuhkan guna mengungkap kebenaran kasus ini.  



 

 

UU yang mengatur kerahasiaan informasi di 

atas sangat  berpotensi untuk menyeret jurnalis masuk 

bui. Sebab, penguasalah yang akhirnya memegang 

monopoli definisi rahasia negara, rahasia militer, 

rahasia jabatan, dan semacamnya. Monopoli yang 

dimungkinkan karena klausul-klausul tentang 

kerahasiaan informasi adalah pasal karet yang dapat 

diinterpretasikan sesuai kepentingan penguasa. 

Pemerintah sadar benar akan kelemahan UU 

Pers dalam konteks ini. Maka pendekatan-pendekatan 

yang bersifat legal-formal dilakukan dengan 

memanfaatkan kelemahan-kelemahan  regulasi media 

dan penegakan hukumnya. Sebuah strategi yang 

tepat, karena pada sisi inilah posisi pers lemah dan 

mudah diintervensi. Regulasi tentang pers sejauh ini 

masih centang perenang. Tidak jelas benar undang-

undang mana yang mesti menjadi rujukan untuk 

menyelesaikan sengketa pers. UU Pers belum diakui 

sebagai lex spesialis, dan dalam realitasnya, KUHP 

lebih sering digunakan untuk mengadili individu atau 

institusi pers.  

Semakin tidak menguntungkan posisi pers 

karena di sisi lain, kita dihadapkan pada fakta betapa 

lemahnya independensi peradilan, dan betapa 

rendahnya kesadaran mereka tentang fungsi dan 

kedudukan pers dalam masyarakat yang demokratis. 

Problem independensi lembaga peradilan ini sekaligus 

menunjukkan kelemahan gerakan reformasi yang 

berlangsung sejauh ini, yang ternyata hanya terfokus 

pada reformasi lembaga eksekutif dan legislatif. 

Penyelewengan dalam berbagai bentuknya pada 

lembaga yudikatif ternyata tidak kalah buruk dan 

dalam beberapa hal bahkan lebih merusak. 

Pada sisi lain dapat dibayangkan, andai saja 

ada kepastian hukum tentang regulasi media dan 

penegakannya, mungkin kekerasan terhadap jurnalis 

dapat diminimalisir. Namun faktanya, sedikit sekali 

aksi kriminal terhadap jurnalis atau institusi media 

yang diselesaikan secara hukum. Dengan kata lain, 

perundang-undangan kita secara defacto dan dejure 

belum memberikan perlindungan hukum yang 

memadahi terhadap jurnalis dalam menjalankan tugas 

jurnalistiknya. Kekerasan demi kekerasan itu seakan-

akan dibiarkan terjadi, untuk memberi “efek jera” 

terhadap komunitas media dan melemahkan daya 

kritis mereka. 

Perubahan pendekatan terhadap kebebasan 

pers ini sangat menarik untuk dicermati. Sebab 

dampaknya jauh lebih serius bagi institusi pers 

dibandingkan dengan perlawanan yang berdasar pada 



 

 

kekerasan fisik-langsung. Kasus-kasus hukum 

menyangkut  institusi atau individu media benar-benar 

menguras energi dan konsentrasi komunitas media. 

Sanksi hukum yang memberatkan pihak media bukan 

hanya menimbulkan kerugian material, namun juga 

kerugian moral yang jauh lebih memukul. Langkah-

langkah hukum itu tiba-tiba menempatkan pers 

sebagai terdakwa, yang secara simbolik terposisikan 

sebagai pihak yang ilegitimate. Sebaliknya, karena 

berhasil memenangkan proses di pengadilan, para 

pengusaha dan pejabat bermasalah tiba-tiba saja 

muncul dalam konstruksi sosial yang legitimate: 

sebagai hamba hukum yang baik, anti kekerasan, dan 

sanggup menyelesaikan masalah dengan taat asas 

dan taat hukum. Dalam arus informasi yang belum 

sepenuhnya bebas dari problem ketimpangan akses 

dan pemahaman, sulit menjelaskan kepada publik 

awam bahwa realitas peradilan tidak sepenuhnya 

independen dan kredibel. 

Dampak yang tak kalah serius, media secara 

umum menjadi trauma dan pada akhirnya sangat 

berhati-hati dalam memberitakan kasus-kasus korupsi. 

Beberapa media yang terjepit dan merasa tidak punya 

banyak pilihan, bahkan cenderung memilih jalan 

damai untuk menyelesaikan sengketa dengan cara 

yang kurang elegan : meminta maaf, memohon 

gugatan dicabut dan berjanji untuk tidak mengulangi 

kesalahan lagi”. 

b. Kekerasan Simbolik  

Pada sisi lain, unsur-unsur kekuasaan berulang-

kali berusaha mendiskreditkan pers dengan 

menggunakan wacana dan jargon resmi 

(nasionalisme, etika publik, ketertiban sosial, stabilitas 

nasional dll).  Menarik untuk dicermati pernyataan-

pernyataan politik para pejabat negara tentang pers. 

Jargon bahwa “pers telah kebablasan”, “pers tidak 

profesional”, “pers merusak persatuan dan kesatuan 

bangsa”, dan semacamnya begitu sering dilontarkan 

para petinggi negara ini. Jarang sekali ditemukan 

statement pejabat negara yang favourable terhadap 

pers. 

Dalam konteks inilah hubungan antara 

pemerintah dan pers pun belakangan ditandai dengan 

antagonisme yang menarik sekaligus perlu 

direnungkan. Di satu sisi, sulit dipungkiri sebagian 

media kita memang mengembangkan pemberitaan 

yang terlalu berorientasi kepada dimensi konflik, 

skandal dan kontroversi sedemikian rupa sehingga 

terkesan hanya sibuk menyoroti kelemahan-

kelemahan pemerintah, tanpa apresiasi selayaknya 



 

 

terhadap capaian kerja pemerintah, betapapun sedikit 

capaian itu. Di sisi lain, kita menghadapi pemerintah 

yang sepertinya tidak tahu bagaimana mengambil 

manfaat dari praktek kebebasan pers. Pemerintah 

yang tidak dapat mengidentifikasi kontribusi positip 

pers bagi pencapaian agenda pemerintah sendiri: 

reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, 

pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan 

dan lain-lain. Maka yang berkembang kemudian 

adalah sikap antipati atau setidak-tidaknya sikap 

apriori terhadap pers.  

Antagonisme inilah yang mengemuka ketika 

beberapa waktu lalu, Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono menyatakan media telah mengadu-domba 

dirinya dengan Sri Sultan Hamengku Bhuwono X 

dalam kontroversi status monarkhi politik Yogyakarta. 

Tak lama berselang, Presiden juga menegaskan 

serangan media yang keras dan sistematik adalah 

salah-satu penyebab turunnya kepercayaan publik 

terhadap penegak hukum. Benarkah media telah 

mengadu-domba presiden dan menyerang penegak 

hukum? Bisa jadi ada benarnya. Dorongan untuk 

mengomodifikasi perbedaan pendapat, untuk 

menghakimi pihak tertentu memang ada dalam pers 

kita. Namun media yang mana yang dimaksudkan? 

Apakah Presiden merujuk kepada semua media atau 

media tertentu saja? Masalah ini harus jelas. Jangan 

sampai yang terjadi adalah apriori sebagian media 

terhadap presiden dan penegak hukum dibalas 

dengan apriori presiden terhadap semua media!  

Kritik terhadap pers juga sebuah kewajaran. 

Media bisa saja berbuat kesalahan dan semua pihak 

berhak mengoreksinya. Namun harus jelas kesalahan 

apa yang disangkakan kepada media: salah mengutip 

sumber berita, data tidak akurat, liputan tidak 

seimbang, bahasa yang tendensius atau 

pencampuran fakta dan opini ? Harus jelas pula media 

yang dimaksudkan. Jika dapat menunjukkan media 

dan kesalahannya secara spesifik, bisa jadi Presiden 

memberikan kontribusi positip bagi penegakan etika 

jurnalistik. Apalagi jika sudi menggunakan hak jawab, 

Presiden memberikan tauladan bagaimana idealnya 

sengketa pemberitaan diselesaikan. Namun jika kritik 

terhadap media disampaikan dengan generalisasi, 

apalagi dibumbuhi dengan kata-kata seperti “adu-

domba”, “serangan keras dan sistematis”, yang terjadi 

adalah apriori, bahkan kekerasan simbolik. 

Problem yang muncul di sini tampaknya bukan 

sekedar problem “ketidaksenangan” terhadap kinerja 

media, tetapi juga problem persepsi.  Jaman memang 



 

 

sudah berubah. Kondisi politik sudah jauh lebih 

terbuka. Namun tidak demikian dengan persepsi dan 

ekspektasi kalangan pemerintah terhadap pers. Belum 

terjadi  transformasi kultural yang membuat orang-

orang pemerintah lebih apresiatif terhadap hak-hak 

publik atas informasi, perbedaan pendapat dan fungsi 

kritik yang sejauh ini sangat identik dengan praktek 

kebebasan pers. Kita patut waspada, jangan-jangan 

mereka masih memandang pers dengan paradigma 

lama : pers sebagai alat pemerintah. Jangan-jangan 

dalam alam pikir mereka, masih bertahan ilusi tentang 

pers sebagai “mitra” pemerintah, perangkat stabilisator 

nasional,  perekat kesatuan bangsa dan lain-lain. 

Maka tak mengherankan jika hingga sejauh ini, 

pejabat-pejabat pemerintah masih alergi terhadap 

kritik pers dan hampir selalu merespon pemberitaan 

negatif media dengan sikap yang berlebihan.  

Ilusi-ilusi ini jelas sangat problematik karena 

pada saat yang sama gerakan reformasi di bidang 

pers justru hendak dimaknai sebagai transformasi 

menuju pers yang profesional. Jati-diri pers 

profesional kurang-lebih adalah tidak berpihak kepada 

siapapun kecuali kepada kebenaran, tidak menjadi 

alat siapapun kecuali menjadi alat bagi publik untuk 

mengontrol kekuasaan. Pers profesional senantiasa 

menjaga jarak kepada siapapun dan berusaha 

mengembangkan prinsip-prinsip imparsialitas. Pers 

profesional senantiasa kritis terhadap keadaan dan 

peka terhadap segala bentuk penyalahgunaan 

kekuasaan (abuse of power). 

c. Belenggu Perundang-Undangan 

Yang tak kalah membahayakan adalah upaya 

eksekutif dan legislatif untuk mengintrodusir 

perundang-undangan baru yang mengandung klausul-

klausul yang mengancam praktek kebebasan pers. 

UU Antiterorisme, UU Rahasia Dagang sebagai 

contoh undang-undang yang lahir pasca 1998 memuat 

ketentuan-ketentuan yang secara luas dan elastis 

mengatur informasi-informasi yang dianggap rahasia 

dan dilarang untuk disebarluaskan plus ancaman 

hukuman yang berat, termasuk ancaman hukuman 

penjara seumur hidup, bila hal itu dilanggar. Dan 

dapat dipastikan, dalam prakteknya jurnalislah yang 

paling beresiko untuk menghadapi ancaman hukuman 

itu.  

Ketentuan tentang perahasiaan informasi itu 

juga terdapat dalam RUU Kerahasiaan Negara, RUU 

Intelijen dan RUU KUHP yang sedang dipersiapkan 

pemerintah dan DPR. RUU KUHP misalnya, 

menghadirkan ancaman serius bagi iklim kebebasan 



 

 

berpendapat, kebebasan berekspresi dan kebebasan 

pers yang mulai terwujud di Indonesia dalam 

beberapa tahun terakhir. RUU KUHP memuat pasal-

pasal karet tentang kejahatan : “Pencemaran Nama-

Baik, Penghinaan Terhadap Pemerintah”, 

“Penghinaan Terhadap Presiden”, “Penghinaan 

terhadap Kepala Negara Sahabat”, “Penghinaan 

Terhadap Golongan Penduduk”, “Penghasutan 

Melawan Penguasa Umum”, dan “Penyiaran Berita 

Bohong dan Berita Yang Tidak Pasti”. 

Persoalannya adalah, jenis-jenis kejahatan itu 

tidak dirumuskan dengan definisi dan ruang lingkup 

yang jelas, sehingga dalam implementasinya akan 

sangat tergantung pada interpretasi sepihak para 

pejabat publik dan para penegak hukum. Sejarah telah 

membuktikan implementasi pasal-pasal karet tersebut 

lebih banyak merugikan praktek-praktek kebebasan 

berpendapat, kebebasan berekspresi dan kebebasan 

pers, serta merampasa hak-hak rakyat untuk 

melakukan kritik dan kontrol terhadap 

penyelenggaraan kekuasaan. 

RUU KUHP menghadirkan ancaman serius bagi 

upaya perwujudan good governance yang harus 

dilakukan melalui pelembagaan prinsip-prinsip 

transparansi, akuntabilitas dan hak-hak publik atas 

informasi. RUU KUHP tersebut memuat pasal-pasal 

tentang “Tindak Pidana Pembocoran Rahasia” dan 

kejahatan “Pengkhianatan Terhadap Negara dan 

Pembocoran Rahasia Negara”. Tanpa definisi dan 

ruang lingkup yang jelas, pelaksanaan pasal-pasal 

tersebut akan sangat tergantung pada subyektivitas 

para pejabat publik. Di masa lalu, Para pejabat publik 

begitu mudah menggunakan klaim rahasia negara, 

rahasia lembaga atau rahasia jabatan untuk 

menghindari permintaan informasi dari publik, pers 

atau LSM.  Berdasarkan penjelasan-penjelasan di 

atas, dapat disimpulkan bahwa RUU KUHP 

bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945, Ketetapan 

Majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, 

Serta Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia Pasal 

19 yang menjamin hak-hak setiap orang untuk 

menyampaikan pendapat, menyampaikan pikiran, 

serta mendapatkan dan menyebarkan informasi. 

Keberadaan RUU-RUU di atas dalam jangka 

panjang sangat berbahaya bagi eksistensi kebebasan 

pers. RUU-RUU tersebut akan memfasilitasi negara 

dan aparaturnya untuk mengambil serangkaian 

tindakan yang membatasi dan memberangus prinsip-

prinsip kebebasan pers. Uniknya, tindakan-tindakan 



 

 

tersebut bersifat legal dan atas nama hukum.  Dengan 

kata lain, RUU-RUU tersebut membuka kemungkinan 

bagi legalisasi upaya-upaya kriminalisasi pers 

sebagaimana telah berlangsung saat ini. 

Yang tak kalah berbahaya bagi kebebasan pers 

di Indonesia adalah keberadaan UU Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE). Dewan Pers menilai 

UU ITE berpotensi mengancam kemerdekaan pers 

dan kemerdekaan berekspresi. Kekhawatiran tersebut 

antara lain mengemuka dalam diskusi tentang UU ITE 

yang diselenggarakan Dewan Pers di Jakarta pada 7 

April 2008. Ancaman tersebut termuat pada Pasal 27 

ayat (3) UU ITE tentang distribusi atau transmisi 

informasi atau dokumen elektronik yang memiliki 

muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 

Ancaman lainnya datang dari Pasal 28 ayat (2), untuk 

tindakan sengaja menyebarkan informasi yang 

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau 

permusuhan. Setiap orang yang melanggar pasal-

pasal itu dapat dihukum penjara enam tahun dan atau 

denda Rp.1 miliar. Pasal-pasal yang mengatur soal 

penyebaran kebencian dan penghinaan tersebut 

mengingatkan pada haatzai artikelen di KUHP, pasal-

pasal karet produk kolonial, yang sebenarnya sudah 

tidak boleh diberlakukan berdasarkan keputusan 

Mahkamah Konstitusi.   

Menurut tokoh pers, Atmakusumah 

Astraatmadja, perancang UU ITE tidak mengikuti 

perkembangan hukum internasional. Sedikitnya 50 

negara sudah mengalihkan masalah kabar bohong, 

penghinaan, pencemaran, dari hukum pidana menjadi 

hukum perdata. ”Beberapa negara bahkan 

menghapus sama sekali ketentuan hukum 

penyebaran kebencian dan penghinaan karena 

dianggap sulit dibuktikan atau sangat subyektif.” Pasal 

27 dan Pasal 28 UU ITE berpotensi mengebiri pers 

karena berita pers dalam wujud informasi elektronika 

(di internet), terkait dengan kasus-kasus korupsi, 

manipulasi dan sengketa, dapat dinilai sebagai 

penyebaran pencemaran atau kebencian. Dengan 

ancaman hukuman penjara lebih dari enam tahun, 

aparat polisi dapat menahan setiap orang selama 120 

hari, termasuk jurnalis, yang dianggap melakukan 

penyebaran berita bohong seperti diatur dalam UU 

ITE.   

Edmon Makarim, staf ahli bidang hukum 

Menteri Komunikasi dan Informatika dalam diskusi 

Dewan Pers tersebut menyatakan, ketentuan pidana 

dalam UU ITE tidak dapat dikenakan untuk pers. ”UU 



 

 

ITE sama sekali tidak menyinggung atau 

menyebutkan pers, selain itu  pers telah dilindungi UU 

Pers”, ujar Edmon yang terlibat dalam proses 

perumusan UU ITE. Namun pernyataan tersebut 

disangsikan peserta diskusi yang lain, mengingat 

aparat hukum cenderung mengabaikan UU Pers.  

Dalam diskusi tersebut dicapai kesimpulan, komunitas 

pers perlu mengajukan judicial review UU ITE ke 

Mahkamah Konstitusi. Selain itu, muncul desakan 

agar Dewan Pers meminta pemerintah untuk secara 

eksplisit memasukkan pemberitaan pers sebagai 

pengecualian terhadap UU ITE dalam Peraturan 

Pemerintah, serta perlu sosialisasi di kalangan 

penegak hukum agar tidak asal bertindak dalam 

upaya penegakkan hukum UU ITE. 

Penerapan UU ITE telah menimbulkan korban. 

RS Omni Internasional Tangerang telah mengadukan 

Prita Mulyasari, mantan pasiennya ke jalur hukum, 

baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana, 

karena keluhan dan kritik Prita melalui mailing list 

dinilai menghina dan mencemarkan nama baik RS 

Omni. Prita, melalui e-mail mengungkap fakta yang 

dia alami ketika dirawat di rumah sakit itu. 

Memedomani Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) 

UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE), Kajari Tangerang menuntut Prita 

dipidana penjara enam tahun dan didenda 1 miliar 

rupiah. Sejalan dengan tuntutan itu, Prita langsung 

ditahan di penjara wanita Tangerang sejak 13 Mei 

2009.  

Derita Prita ditahan di penjara wanita 

Tangerang kemudian menjadi pengetahuan publik 

setelah tiga anggota Dewan Pers bersama sekitar 50-

an jurnalis media cetak, radio, televisi, dan internet 

pada 3 Juni 2009 mendapatkan izin dari Lembaga 

Pemasyarakatan Wanita Tangerang untuk bertemu 

sekaligus memberitakan penderitaan ibu dua anak itu. 

Dampaknya pun cukup signifikan. Keberhasilan 

televisi menayangkan langsung pernyataan capres 

Megawati, Wapres Jusuf Kalla, dan Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono ––yang memberi isyarat Prita 

tidak sepatutnya ditahan–– menjadi pertimbangan 

bagi hakim. Hanya beberapa jam setelah Dewan Pers 

berhasil menggelar Prita Meet the Press, ibu muda itu 

dikeluarkan dari penjara menjadi berstatus tahanan 

dalam kota.  

Menurut Leo Batubara, Wakil Ketua Dewan 

Pers, sejak Prita bebas dari penjara, media massa 

telah menjadi panggung perbenturan pendapat 

tentang mengapa Prita yang menyuarakan fakta dan 



 

 

kebenaran harus dipenjarakan. Dari aneka ragam 

pendapat, tidak semua memberi pencerahan, 

sebagaimana terekam berikut ini. Ketua DPR Agung 

Laksono (4/6/09) mempertanyakan mengapa Prita 

dapat sampai masuk penjara, padahal UU ITE itu baru 

berlaku tahun 2010. Anggota Komisi Hukum DPR 

Gayus Lumbun mengatakan, "Pihak kejaksaan yang 

mengusut kasus hukum Prita terindikasi melakukan 

kelalaian, UU itu semestinya baru dapat digunakan 

pada 2010." Lebih lanjut mantan anggota Pansus 

DPR Pembahas UU ITE M Yamin mengatakan bahwa 

UU itu belum dapat digunakan karena peraturan 

pemerintah (PP) belum ada.  

Tiga anggota DPR yang terlibat dalam 

penyusunan UU ITE tersebut tampaknya lupa  bahwa 

Pasal 54 ayat (1) UU ITE menyebut," Undang-Undang 

ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan." Pasal 27 

ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) yang mengirim Prita ke 

penjara adalah pasal-pasal yang tidak memerlukan PP 

dan sudah berlaku sejak 21 April 2008. Menurut Leo 

Batubara, menjawab pertanyaan pers, mestinya 

anggota DPR penyusun UU ITE itu tidak cuci tangan 

dan mempersalahkan pihak lain. Pada perkembangan 

selanjutnya anggota Staf Khusus Kepresidenan 

Bidang Hukum Denny Indrayana menyatakan langkah 

yang paling tepat adalah mengajukan uji materi 

melalui Mahkamah Konstitusi (MK). 

Langkah yang ditawarkan staf hukum 

kepresidenan itu telah dilaksanakan dan terbukti 

menemui kegagalan. LBH Pers, AJI, dan PBHI telah 

mengajukan uji materi Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 

ayat (1) UU ITE itu ke MK. Putusan MK (5/5/09) 

menyatakan, norma dalam kedua pasal itu 

konstitusional dan tidak bertentangan dengan HAM 

dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) 

menyebut, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa 

hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan 

dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki 

muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama 

baik." Sementara Pasal 45 ayat (1) 

mengatakan,"Setiap orang yang memenuhi unsur 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) 

dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling 

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp.1. 000.000.000,00- (satu miliar rupiah)."  

Terkait dengan penanganan kasus Prita, 

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polri kepada 

media menegaskan bahwa polisi hanya menjerat 

terdakwa Prita dengan Pasal 310 dan Pasal 311 



 

 

KUHP. Namun kemudian Kejaksaan memberikan 

petunjuk agar penyidik melengkapi dakwaan dengan 

pasal-pasal dalam UU ITE. Meskipun Kejaksaan 

Agung menyatakan ketidakprofesionalan jaksa 

penuntut umum dalam menangani kasus Prita, 

Kejaksaan Tinggi Banten kenyataannya tetap 

bersikukuh bahwa penggunaan Pasal 27 dan Pasal 45 

UU ITE sudah sesuai dengan materi dan substansi 

perkara.  

Dalam rapat dengar pendapat dengan jajaran 

direksi RS Omni Internasional (8/6/09), Komisi XI DPR 

mendesak agar RS Omni mencabut gugatan hukum 

terhadap Prita yang sedang diadili di Pengadilan 

Negeri Tangerang. Jika tidak dilakukan pencabutan, 

DPR akan mendesak pemerintah mencabut izin 

operasi RS Omni. Kuasa hukum RS Omni Risma 

Situmorang di Metro TV (3/6/09) menegaskan Prita 

telah menghina dan mencemarkan nama baik 

kliennya. Berlandaskan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 

45 ayat (1) UU ITE, tindakan Kejaksaan menurutnya 

sah dan sesuai dengan putusan MK bahwa 

pemberlakuan pasal-pasal itu adalah konstitusional. 

Dari benturan pendapat sebagaimana dikemukakan di 

atas, Leo Batubara mempertanyakan, apakah izin 

operasi RS Omni-kah yang harus dicabut? Atau DPR 

justru yang harus bersikap ksatria untuk mencabut 

dua pasal UU ITE tersebut? Patut disayangkan 

sembilan anggota MK hanya menonton dan diam. Apa 

reaksi mereka menyikapi perlawanan publik terhadap 

penggunaan dua pasal UU ITE itu, rakyat ingin tahu. 

Segera setelah UU ITE itu diundangkan, Dewan 

Pers bertemu Menteri Kominfo Muhammad Nuh.  

Dewan Pers menyampaikan resistansinya dalam hal 

ini. Pertama, mengapa Dewan Pers dan organisasi 

pers tidak diundang untuk berpartisipasi dalam 

pembahasan? Kedua, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 

ayat (1) UU ITE itu lebih represif dari produk hukum 

buatan penjajahan Belanda. Di Pasal 310 KUHP 

ancaman penjara bagi pelaku penghinaan dan 

pencemaran nama baik hanya sampai satu tahun dua 

bulan, di UU ITE sampai enam tahun. Berdasar Pasal 

310 pilihan hukuman penjara atau denda, berdasar 

UU ITE dapat dipenjara dan didenda 1 miliar rupiah. 

Di Pasal 310, terdakwa baru dipenjarakan setelah 

hakim memutus kesalahannya, sedangkan di UU ITE 

tertuduh dapat langsung dimasukkan ke penjara. 

Menjawab pertanyaan jurnalis beberapa surat kabar 

tentang Prita yang dipenjarakan karena curhatnya di 

e-mail yang dinilai menghina dan mencemarkan nama 

baik RS Omni, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang 



 

 

Yudisial Abdul Kadir Mappong mengatakan, "Para 

hakim diminta berhati-hati menerapkan pasal-pasal 

pencemaran nama baik.” Alasannya, keadaan 

sekarang sudah berbeda dari saat pasal tersebut 

dibuat, yakni pada zaman Belanda.   

 

 

 

3. Problem Demokratisasi Penyiaran 

Setelah melihat problem-problem pelembagaan 

kebebasan pers secara umum, mari kita melihat problem 

demokratisasi penyiaran. Undang-Undang No. 32 Tahun 

2002 Tentang Penyiaran
35

 adalah upaya mendudukkan 

kembali media penyiaran sebagai bagian dari eksistensi 

masyarakat, sebagai ruang publik-komunikatif, tanpa 

menegasikan pentingnya intervensi sistem bisnis dan 

birokrasi dalam mereduksi kompleksitasnya. UU Penyiaran 

merupakan upaya menyeimbangkan rasionalitas sasaran 

dan rasionalitas komunikatif sebagai penggerak ranah 

media. Kemunculan undang-undang ini dilatarbelakangi 

sejarah penyiaran Indonesia yang lahir tidak dengan cetak-

biru sistem penyiaran demokratis. Industri penyiaran Orde 

Baru tidak dibangun di atas fondasi “penyiaran sebagai 
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 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran selanjutnya disingkat UU 

Penyiaran. 

medium pemberdayaan masyarakat”, “diversity of 

ownership dan diversity of content”, “media sebagai ruang 

publik deliberatif” dan seterusnya. Industri penyiaran itu 

lahir karena alasan pragmatis: integrasi politik vertikal, 

proteksi bisnis pengusaha kroni, dan establishmen 

korporasi ekonomi-politik Orde Baru. Penyiaran Orde Baru 

menjadi obyek kolonisasi domain komunikatif masyarakat 

oleh subsistem bisnis dan subsistem administrasi negara, 

serta praktis hanya melayani kepentingan para pejabat dan 

sekelompok pengusaha.   

Spirit dasar UU Penyiaran adalah mengeliminir 

kolonisasi ruang publik media itu. UU Penyiaran adalah 

upaya transisi dari state based-power menuju public 

based-power.  Intervensi pemerintah terhadap ranah media 

diminimalisir, kepemilikan media monopolitik dibatasi, 

prinsip diversity of ownership dan diversity of content 

dilembagakan. Kontrol terhadap media diletakkan pada 

masyarakat melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 

sebagai regulator penyiaran non-pemerintah. Untuk 

mewujudkan daulat publik atas penyiaran, dilembagakan 

lembaga penyiaran publik dan  komunitas.  

Tentu saja konsekuensinya sangat serius bagi 

pemerintah maupun pelaku penyiaran. UU Penyiaran  

secara politis menempatkan publik, bukan pemerintah, 

sebagai subyek utama dunia penyiaran. Pemerintah harus 



 

 

rela melepaskan kedudukan dan otoritasnya sebagai 

regulator penyiaran kepada KPI. Pada sisi lain, kalangan 

pebisnis penyiaran harus mengubah banyak hal dalam 

praktek bisnis mereka. UU Penyiaran bermaksud untuk 

menertibkan penyimpangan yang selama ini lazim terjadi 

dalam bisnis penyiaran: praktek jual beli frekuensi, 

pemindahtanganan hak pengelolaan frekuensi secara tidak 

bertanggungjawab, perijinan yang koruptif, kepemilikan 

media yang monopolitik, produksi siaran yang hanya 

berorientasi pada rating dan seterusnya.  

a. Rebirokratisasi  

Namun dalam perjalanannya, implementasi 

undang-undang tidak berjalan mulus. Alih-alih 

membayangkan transisi menuju ruang publik 

penyiaran bercorak kepublikan dengan independensi 

relatif terhadap determinasi sistem, kita kemudian 

justru dihadapkan pada pembalikan sejarah menuju 

reorganisasi kekuatan modal dan birokrasi dalam 

mengontrol media penyiaran. Juli 2004, Mahkamah 

Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji material 

(judisial review) terhadap UU Penyiaran.
36

 Dari 22 

pasal yang diujimaterialkan, hanya 2 pasal yang 
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 Judicial review UU Penyiaran ini diajukan 6 organisasi penyiaran : Ikatan Jurnalis Televisi 

Indonesia (IJTI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Persatuan Radio Siaran Swasta 

Nasional Indonesia (PRSSNI), Komunitas Televisi (KomTeve), Persatuan Perusahaan 
Periklanan Indonesia (PPPI) dan Persatuan Sulih Suara Indonesia (PERSUSI). 

dikabulkan MK. Namun satu pasal menyangkut 

persoalan fundamental bagi reformasi penyiaran di 

Indonesia. MK memutuskan, peranan KPI turut 

menyusun PP Penyiaran sebagaimana diatur dalam 

pasal 62 UU Penyiaran bertentangan dengan UUD 

1945.   

 Seluruh diskursus dan pergulatan tentang UU 

Penyiaran pada hakekatnya adalah upaya untuk 

“meminimalisir intervensi negara ke ruang publik,  

mengembalikan urusan ruang publik kepada 

masyarakat”. Salah-satu manifestasinya adalah 

pembentukan KPI, representasi masyarakat yang 

menjalankan fungsi regulator penyiaran. Keputusan 

MK meruntuhkan kedudukan KPI ini karena dalam 

prakteknya, PP Penyiaran adalah regulasi yang lebih 

operasional dan efektif daripada UU Penyiaran. 

Pemerintah kemudian juga menggunakan PP 

Penyiaran untuk mengambil-alih otoritas utama KPI di 

bidang perijinan dan kebijakan penyiaran. Keputusan 

MK memfasilitasi gerak rebirokratisasi ranah 

penyiaran, dengan mengundang kembali intervensi 

sistem administratif negara terhadap kehidupan 

penyiaran. Kontrol atas ruang publik penyiaran 

kembali ke tangan subsistem birokrasi, setelah hanya 



 

 

beberapa saat berada di tangan representasi 

masyarakat. 

 Keputusan MK mesti dipahami sebagai  

kemenangan subsistem birokrasi dan industri. Sejak 

awal pembahasan RUU Penyiaran, memang tidak 

tampak benar ithikat baik untuk menyerahkan urusan-

urusan penyiaran kepada publik. Di sisi lain, para 

pengusaha penyiaran yang telah dimanjakan oleh 

sistem penyiaran lama yang sarat proteksi dan 

privilege juga tidak menghendaki perubahan. Dengan 

kata lain, tampaknya ada yang menyatukan 

penguasan dan industri penyiaran: menjaga 

establishmen kepentingan ekonomi dan politik yang 

terancam oleh UU Penyiaran  yang justru hendak 

menggoyang establishmen itu dalam rangka 

demokratisasi penyiaran. Yang penting bagi penguasa 

adalah tetap memegang kontrol atas ranah penyiaran, 

yang penting bagi pebisnis penyiaran adalah 

kontinuitas akumulasi modal.   

 Pada perkembangan berikutnya,  Peraturan 

Pemerintah tentang Penyiaran No. 49, 50, 51, 52 

Tahun 2005 semakin  meneguhkan trend 

rebirokratisasi: melembagakan kedudukan 

Depkominfo sebagai regulator penyiaran, 

mendelegitimasi kedudukan KPI. Dengan paket 

peraturan ini, terlihat bahwa prioritas Depkominfo 

terutama bukan pelembagaan fungsi penerangan dan 

penyuluhan masyarakat, tetapi mereproduksi otoritas 

regulator media dan penyiaran.
37

 Depkominfo lebih 

concern dengan urusan memperlebar rentang otoritas 

hingga menjangkau aspek-aspek media yang 

sesungguhnya dalam konteks reformasi sudah tidak 

relevans lagi diintervensi pemerintah.
38

 Empat PP 

Penyiaran itu adalah langkah mundur bagi usaha 

mengeliminir determinasi sistem atas media penyiaran 

sebagai domain komunikatif masyarakat. Perubahan 

regulasi media penyiaran terkesan hanya menjadi 

ajang bargaining antara industri dan pemerintah, 

tanpa melibatkan representasi publik dan tanpa 
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 Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan, Presiden Megawati 

kemudian membentuk Menteri Komunikasi dan Informasi. Pada masa pemerintahan Susilo 

Bambang Yudhoyono, status kementerian dinaikkan menjadi departemen, dengan nama 
Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo).  Pada awalnya, Depkominfo 

dimaksudkan sebagai semacam public service information apparatus  yang berperan 

membantu pemerintah mendiseminasikan produk-produk kebijakan, program pembangunan 
dan menjalin komunikasi politik dengan masyarakat. Namun dalam perkembangannya, 

Depkominfo lebih sibuk dengan upaya mengambil kembali otoritas Departemen Penerangan 

sebagai regulator bidang media dan penyiaran, dengan menimbulkan efek-efek delegitimatif 
terhadap lembaga seperti KPI dan Dewan Pers. 
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 Dalam kaitannya dengan pers, Depkominfo juga bertendensi mengambil fungsi-fungsi 

Dewan Pers sebagaimana diatur dalam UU Pers No. 40 1999. Misalnya saja, Depkominfo 
mempunyai program-program tahunan yang mengambil domain kerja Dewan Pers. Menjadi 

problematis karena pendanaan Dewan Pers sendiri sejauh ini juga masih tergantung dari 

Depkominfo. Pendanaan Dewan Pers, KPI dan TVRI sejauh ini masih melalui mekanisme 
budgeting Depkominfo.  



 

 

menakar diskursivitasnya terhadap aspirasi-aspirasi 

masyarakat. 

b. Rekomersialisasi  

Menariknya, asosiasi pemilik televisi dan radio
39

 

secara resmi mendukung paket PP Penyiaran, yang 

berarti mendukung kontrol media penyiaran 

dikembalikan ke tangan sistem birokrasi negara. 

Dengan kata lain, industri penyiaran mendukung 

tindakan penyerobotan otoritas masyarakat dalam 

menentukan corak-sifat ruang publik penyiaran. 

Industri penyiaran mendukung PP Penyiaran dengan 

alasan demi kepastian hukum. Memang benar lahir 

kepastian hukum tentang kedudukan Depkominfo 

sebagai regulator penyiaran. Namun di sisi lain lahir 

ketidakpastian hukum tentang lembaga penyiaran 

komunitas, eksistensi KPI, serta institusionalisasi 

kebebasan media secara lebih luas.   

Dapat dipahami jika pelaku penyiaran 

mendukung PP Penyiaran, karena PP Penyiaran 

mengarahkan penyiaran Indonesia menuju sistem 

yang hampir sepenuhnya komersial. Perumusan 

ketentuan tentang kepemilikan media, jaringan media, 

perizinan dan isi siaran sangat berpihak pada 

                                                 
39 Yang dimaksud di sini adalah ATVSI, ATVLI (Asosiasi Televisi Lokal Indonesia) dan 
PRSSNI. 

kepentingan penyiaran komersial, lebih spesifik lagi 

stasiun televisi swasta Jakarta. PP Penyiaran tidak 

mewadahi aspirasi untuk membagi surplus ekonomi 

dalam bisnis media penyiaran kepada daerah. 

Desentralisasi penyelenggaraan penyiaran yang telah 

coba dirintis dalam UU Penyiaran justru dimentahkan, 

digantikan dengan proyeksi sentralisasi. Ketentuan 

tentang alokasi frekuensi dan sistem siaran juga tidak 

mempertimbangkan kedudukan lembaga penyiaran 

komunitas dan publik. 

Dalam konteks inilah muncul reaksi penolakan 

dari unsur-unsur masyarakat, bahkan dari kalangan 

DPR. Namun pemerintah jalan terus menerapkan PP 

Penyiaran, dengan dukungan industri penyiaran. Di 

sini, kita menemukan problem yang tak kalah serius: 

perumusan kebijakan publik mengabaikan legitimasi 

unsur-unsur masyarakat. Pemerintah dan industri 

penyiaran mengabaikan prinsip bahwa sebuah 

regulasi harus dilahirkan melalui cara yang legitimate, 

nir-pemaksaan. Regulasi harus dijalankan karena 

benar-benar dikehendaki semua pihak. Penerimaan 

suka-rela dan legitimasi masyarakat, menjadi syarat 

ontologis keberadaan sistem. Utilitarianisme moral 

menyatakan “kebahagiaan yang menjadi norma etis 

adalah kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam 



 

 

suatu perkara, bukan kebahagiaan sekelompok orang 

saja yang barangkali bertindak sebagai pelaku 

utama”.
40

 Tentang keterlibatan publik dalam 

penyusunan peraturan,  etika diskursus juga 

menyatakan, “norma moral hanya dapat dianggap 

absah jika semua pihak yang berkepentingan dengan 

norma moral itu bersedia menerima dan tanpa 

paksaan menerima konsekuensi dan efek samping 

dari pemberlakuan norma moral itu”.
41

  

Dalam konteks ini, keputusan pemerintah tetap 

memberlakukan PP Penyiaran tanpa 

mempertimbangkan penolakan DPR dan unsur 

masyarakat jelas secara moral sangat problematis. 

Pemerintah dan industri penyiaran lupa bahwa 

rasionalitas sasaran yang mau dicapai dengan PP 

Penyiaran tidak akan berjalan efektif tanpa legitimasi 

masyarakat.   

Bertolak dari paket PP Penyiaran dan  judicial 

review UU Penyiaran, terlihat bahwa reformasi bidang 

penyiaran ternyata tidak menunjukkan transisi dari 

determinasi perangkat kekuasaan negara (state-based 

powers) menuju determinasi daya-daya kekuasaan 

                                                 
40 JS. Mill sebagaimana dikutip dalam Franz Magnis Suseno, Etika Politik, Prinsip-Prinsip 

Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 64. 
41

Jurgen Habermas, Moral Consciousness and Communication Action, Polity Press, 1992, hlm. 

126. 

publik (public-based powers). Pada akhirnya terlihat 

betapa dinamika ekonomi politik penyiaran pasca 

2002 didominasi oleh kolusi antara market-based 

powers dan state-based powers.
42

 PP Penyiaran 

menunjukkan, perubahan kebijakan media pasca 1998 

akhirnya tidak benar-benar memperkuat masyarakat 

vis a vis negara dan pemodal, tetapi justru 

menempatkan negara sebagai penjamin kontinuitas 

ekspansi bisnis para pengusaha penyiaran.  

c.  Penegasian Lembaga Penyiaran Komunitas  

Struktur masyarakat Indonesia bisa diibaratkan 

sebagai piramida. Pada level bawah, ada masyarakat 

dengan strata ekonomi rendah, namun dengan jumlah 

paling besar. Di atasnya ada kelas menengah dengan 

strata ekonomi dan pendidikan lebih tinggi. Pada 

puncak piramida, terdapat kelas atas yang jumlahnya 

minoritas, namun secara ekonomi-politik sangat 

menentukan. Dalam prakteknya, penyiaran televisi 

atau radio komersial terutama sekali melayani 

kebutuhan masyarakat pada level tengah hingga 

puncak piramida. Kelompok masyarakat dengan 

kemampuan ekonomi tinggi dan mampu mengakses 

                                                 
42 Bahasan ini merujuk pada penjelasan tentang ekonomi-politik media pada B. Herry Priyono,   

“Ranah Publik : Dari Mulut Pemerintah ke Rahang Pasar”, dalam Republik Tanpa Ruang 
Publik (kumpulan tulisan), IRE Press dan Yayasan SET, 2005, hlm. 166-167. 



 

 

produk budaya populer. Masyarakat di dasar piramida 

yang merupakan mayoritas, praktis inferior dalam 

hingar-bingar industri penyiaran, menjadi penonton 

pasif yang kurang diperhitungkan. 

Kelompok mayoritas ini terpinggirkan baik 

secara geografis maupun sosiologis. Banyak wilayah 

pedalaman di Indonesia yang belum sepenuhnya 

dapat menikmati layanan siaran radio dan televisi, 

melihat perkembangan dunia luar melalui media, 

sementara langit di atas mereka, di mana gelombang 

elektromagnetik berada, digunakan untuk lalu-lintas 

jasa telekomunikasi, komunikasi dan informasi. Blank 

spot area juga terjadi dalam artian sosiologis. Banyak 

warga perkotaan yang kurang dapat menikmati siaran 

radio dan televisi karena sebab-sebab strata sosial. 

Siaran radio atau televisi swasta notabene hanya 

kompatibel dengan gaya hidup dan selera strata sosial 

di atas mereka. Tokoh radio, Zaenal Abidin 

Suryokusumo menyebut kelompok mayoritas itu 

sebagai ”suku Aborigin” dunia penyiaran Indonesia. 

Merekalah mayoritas pemegang hak atas pengelolaan 

gelombang elektromagnetik, namun tidak benar-benar 

turut menikmati hasil eksploitasi kekayaan publik itu. 

Kelompok mayoritas yang tidak menyandang privilese, 

teralienasi dari kelompok lain, tak mendapatkan 

prioritas pelayanan, dan rentan dijadikan obyek 

rekayasa politik. 

Dalam konteks inilah diskursus demokratisasi 

penyiaran melahirkan gagasan tentang lembaga 

penyiaran komunitas, sebagaimana terakomodasi 

dalam UU Penyiaran. Lembaga penyiaran komunitas 

dilahirkan karena komunitas-komunitas lokal 

membutuhkan wahana untuk berkomunikasi dalam 

ruang-simbolik-kultural  mereka sendiri, untuk 

mengembangkan potensi-potensi sosial-budaya 

berbasis komunitas. Kebutuhan ini tidak kompatibel 

dengan sistem penyiaran komersial yang selalu 

memperlakukan khalayaknya sebagai massa yang 

homogen dan anonim. Multikulturalisme dan identitas 

lokal bukan  isu prioritas bagi penyiaran komersial,  

dan jika pun menjadi isu, niscaya juga diperlakukan 

dengan matra komersialisasi-komodifikasi.  

Namun apa yang terjadi kemudian, Pemerintah 

didukung industri penyiaran membidani regulasi yang 

justru menindas keberadaan penyiaran komunitas: 

alokasi frekuensi yang sangat terbatas dan 

ketidakpastian hukum tentang perijinan. Pemerintah 

juga mendelegitimasi radio komunitas sebagai radio 

ilegal, secara gencar dan tanpa kompromi melakukan 

aksi-aksi sweeping radio komunitas. Pemerintah juga 



 

 

melemahkan daya-hidup lembaga penyiaran 

komunitas. Jangkauan lembaga penyiaran komunitas 

dalam radius 2,5 kilometer, dengan ERP (effective 

radiated power) maksimum 50 watt.
43

 Daya jangkau 

siaran ini mungkin memadahi untuk daerah perkotaan 

di mana radius 2,5 kilometer dihuni banyak penduduk. 

Namun bagaimana dengan pelosok pedesaan yang 

jarang penduduk, terutama di luar Jawa? Di 

pedalaman Papua dan Kalimantan dalam radius 2,5 

kilometer barangkali hanya tinggal 10 keluarga yang 

belum membentuk satu komunitas. Cakupan 

komunitas untuk kondisi rata-rata di Indonesia jelas 

tidak memadahi dibatasi pada radius 2,5 kilometer. 

Cakupan ini hanya mencerminkan kondisi komunitas 

di perkotaan. Selain itu, daya 50 watt juga tidak 

memadahi untuk penyiaran komunitas di wilayah 

pedalaman yang jarang penduduk.  

Pemerintah tidak menangkap spirit 

pelembagaan penyiaran komunitas dalam UU 

Penyiaran, dan justru menunjukkan skenario 

melemahkan eksistensi penyiaran komunitas. 

Skenario ini tampaknya berhubungan dengan 

kegelisahan kalangan penyiaran radio, yang melihat 
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 Lihat PP Penyiaran No 51/2005.  

perkembangan penyiaran komunitas sebagai 

kompetitor.
44

 Apa yang terjadi pada penyiaran 

komunitas ini, tak pelak semakin menegaskan betapa 

kebijakan-kebijakan penyiaran hanya berpihak kepada 

kepentingan penyiaran komersial. Dengan 

dilemahkannya kedudukan penyiaran komunitas dan 

penyiaran publik, kita kehilangan peluang untuk 

menghambat laju komodifikasi dan komersialisasi 

ranah penyiaran, peluang untuk mempertahankan 

spirit penyiaran sebagai bagian dari lebenswelt 

masyarakat Indonesia yang plural dan multikultur.    

 

d.  TVRI Dan Mimpi Republik
45

 

“Televisi Republik Indonesia”. Kata republik di 

sini tentu bukan sekedar jargon. Kata republik itu 

merujuk pada cita-cita luhur untuk berkontribusi pada 

proses pembentukan watak kultural masyarakat. TVRI 

dapat dilihat sebagai upaya mempertahankan jati-diri 

ranah penyiaran sebagai ruang-simbolik kultural di 
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45 Agus Sudibyo, “TVRI dan Mimpi Republik,” majalah Tempo 28 Maret – 5 April 2007. 



 

 

tengah trend komersialisasi dan komodifikasi. Misi 

TVRI bukan mengejar keuntungan ekonomi atau 

politik, tetapi memfasilitasi masyarakat untuk 

berkomunikasi satu sama lain, lintas budaya dan nilai 

guna mengembangkan potensi-potensi kultural yang 

ada. Fungsi TVRI memperkuat integrasi sosial 

horisontal, berlandaskan pada rasionalitas 

komunikatif.  

Signifikansi TVRI sebagai penyiaran publik 

semakin nyata ketika belakangan kita selalu 

menghadapi krisis informasi publik saat muncul 

berbagai masalah: tsunami, banjir, tanah longsor, flu 

burung, busung lapar dan lain-lain. Komunikasi publik 

dan diseminasi informasi yang dijalankan pemerintah 

menghadapi berbagai masalah ini tidaklah efektif.  

Depkominfo yang seharusnya banyak berperan, lebih 

sibuk memproyeksikan diri sebagai regulator media. 

Masyarakat praktis hanya tergantung pada media 

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

Persoalannya, media komersial tidak optimal 

menjalankan fungsi komunikasi sosial karena terikat 

hukum besi komersialisasi. Maka penyiaran publiklah 

yang paling ideal. 

Namun jika menyimak dinamika TVRI sejauh 

ini,  segera terasa betapa visi penyiaran publik masih 

jauh panggang dari api. Pertama, Pemerintah belum 

menunjukkan keseriusan dalam memproyeksikan 

TVRI sebagai penyiaran publik. Pasca 1998, justru 

menonjol upaya pemerintah untuk mendorong TVRI 

menjadi lebih provit oriented. Pertimbangannya,  TVRI 

tidak bisa selamanya tergantung pada subsidi 

pemerintah dan harus dapat bersaing dengan televisi 

komersial. April 2003, Pemerintah meresmikan 

perubahan status TVRI dari perusahaan jawatan 

menjadi perseroan terbatas. Perubahan status ini 

bertentangan dengan UU Penyiaran yang menetapkan 

TVRI (dan RRI) sebagai lembaga penyiaran publik 

dengan status badan hukum milik negara. Pemerintah 

membiarkan dualisme status TVRI ini berlarut-larut.  

Perkembangan terbaru menunjukkan, 

pemerintah ingin mengembalikan TVRI dan RRI 

menjadi media milik pemerintah, yang fungsinya 

membantu pemerintah menghadapi kritik-kritik media 

komersial. Dalam acara Ulang Tahun Kantor Berita 

Antara, Januari 2010, Wakil Presiden Boediono 

menyatakan rencana pemerintah untuk mengubah 

status TVRI dan RRI menjadi media yang berfungsi 

menyuarakan kepentingan pemerintah ini. Hal yang 

sama juga disampaikan Menkominfo Thifatul 

Sembiring dalam beberapa kesempatan. Tentu saja 



 

 

rencana untuk menjadikan TVRI dan RRI sebagai 

media kehumasan pemerintah ini bertentangan 

dengan spirit penyiaran publik dan bertentangan 

dengan amanat UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002. 

Kedua, yang lebih sering didengar masyarakat 

bukanlah kisah voluntaristik TVRI, tetapi justru konflik 

internal TVRI yang sepertinya tidak berujung. Konflik 

antara Direktur Utama dan Direktur TVRI,  konflik 

antara Direktur Utama dengan perkumpulan 

karyawan, serta konlfik antara Dewan Pengawas dan 

Perkumpulan Karyawan. Kondisi ini semakin 

memprihatinkan karena TVRI juga mempunyai 

problem inefisiensi kinerja dan lemahnya 

profesionalisme yang mempengaruhi kualitas 

program-program TVRI.  

Ketiga, alih-alih membantu menyelesaikan 

masalah internal TVRI, unsur-unsur DPR dalam 

beberapa hal justru memperburuk keadaan TVRI 

dengan langkah-langkah yang intervensionis, secara 

langsung maupun tidak langsung. Perkembangan 

terakhir, DPR hendak memberhentikan Dewan 

Pengawas TVRI dengan alasan yang tidak jelas. 

Rejim telah berganti, kondisi politik telah banyak 

berubah, namun tidak demikian dengan hikayat TVRI 

sebagai lembaga yang rentan terhadap intervensi 

politik. Di satu sisi, pemerintah tetap ingin menguasai 

TVRI, tetap menganggap TVRI sebagai instrumen 

politik untuk mensukseskan program-program 

pemerintah. Pemerintah masih sangat berambisi  

menentukan masalah anggaran, manajemen dan 

proses penunjukkan Direksi dan Dewan Pengawas 

TVRI.  Di sisi lain, memberikan peranan lebih besar 

kepada DPR untuk menentukan nasib TVRI sama 

artinya dengan mengundang partai-partai politik untuk 

menancapkan pengaruhnya terhadap TVRI. Maka 

aroma persaingan politik selalu mewarnai 

restrukturisasi TVRI. Partai politik selalu 

berkepentingan dengan suksesi dalam tubuh TVRI.  

Persoalannya, tidak mungkin 

mentransformasikan TVRI menjadi lembaga penyiaran 

publik sejauh pemerintah dan unsur-unsur politik 

selalu mendekati restrukturisasi TVRI dengan 

kepentingan-kepentingan yang partikular. Idealisasi 

penyiaran publik sebagai pengemban keutamaan-

keutamaan publik mutlak menuntut pembebasan TVRI 

dari beban-beban untuk menopang rasionalitas 

subsistem birokrasi negara atau subsistem pasar.     

d.  Penundaan Siaran Televisi Berjaringan
46
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Dalam sebuah studi, Bagdikian (1990) 

mempersoalkan sikap para konglomerat media 

Amerika Serikat yang cenderung menutup mata atas 

praktek korupsi pejabat dan kegagalan berbagai  

program pemerintah selama era Reagen. Bagdikian 

berkesimpulan para konglomerat media sengaja 

“memberi perlindungan secara politik” kepada 

pemerintah karena ada kesepakatan tertentu di antara 

mereka.  Dalam studi lain, Chadwick (1989)  

menunjukkan bagaimana sejumlah pengusaha televisi 

Australia memperagakan taktik aliansi dengan 

pemerintahan buruh pada akhir 1980-an. Sebuah 

strategi untuk mempertahankan dukungan politik 

pejabat pemerintah atas dominasi para pengusaha itu 

dalam mengontrol bisnis televisi. Timbal-baliknya, 

pada pemilu 1987, untuk pertama kalinya dalam 

sejarah  muncul begitu banyak editorial dan analisis 

yang melegitimasi partai buruh di Australia.   

Apakah “drama” serupa akan terjadi di 

Indonesia? Dalam berbagai hal, sikap pemerintah 

memang sangat favourable terhadap industri 

penyiaran dibandingkan dengan terhadap unsur-unsur 

masyarakat. Sebaliknya, kalangan industri penyiaran 

tidak segan-segan mendukung pelembagaan kembali 

intervensi pemerintah di bidang penyiaran, dengan 

menganggap sepi kedudukan KPI.  Penundaan 

pelaksanaan Sistem Siaran Berjaringan (SSJ) 

Nopember 2007 menjadi salah-satu contoh. 

Bagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah  berdasarkan prinsip-prinsip fundamental, 

dimentahkan pemerintah sendiri dengan alasan-

alasan yang partikular.  

Penerapan SSJ sebagaimana juga diatur dalam 

Pasal 70 PP No 50 Tahun 2005, adalah salah-satu 

capaian penting UU Penyiaran No. 32/2002, yakni  

mengakomodasi konsep desentralisasi ekonomi di 

bidang media dan pengelolaan ranah publik berbasis 

kepentingan komunitas. Selama ini, daerah hanya 

dilihat sebagai pasar bisnis media penyiaran, hanya 

diperhitungkan dalam kerangka rating. Sementara 

siaran televisi komersial menggunakan spektrum 

frekuensi, kekayaan publik yang berdimensi  lokalitas 

geografis-demografis.  Surplus ekonomi dalam bisnis 

penyiaran hanya dinikmati para pebisnis ibukota. Dan 

terus-menerus terjadi kekerasan simbolik dalam wujud 

pemaksaan hegemonik selera, kebutuhan dan 

standard nilai “Jakarta/Jawa/Perkotaan” kepada suatu 

bangsa yang begitu plural dan multikultur.  

Penundaan SSJ hanya rasional jika bersandar 

pada evaluasi atas ithikat baik industri penyiaran untuk 



 

 

mengurai masalah-masalah di atas. Apakah  televisi-

televisi nasional telah mereduksi kekerasan simbolik 

tayangan televisi terhadap komunitas-komunitas 

lokal? Apakah telah dimulai suatu mekanisme untuk 

membagi surplus ekonomi bisnis penyiaran untuk 

daerah?  Penundaan SSJ yang dilakukan Pemerintah 

tidak berdasar pada evaluasi tersebut, namun dengan 

alasan: peninjauan kembali atas UU Penyiaran dan 

PP No 50 Tahun 2005, besarnya investasi 

pembentukan stasiun penyiaran lokal, keterbatasan 

potensi iklan, keterbatasan teknologi, dan kerumitan 

dalam memecah aset perusahaan. 

Ada yang ganjil di sini. Ketika proses judicial 

review atas PP Penyiaran No. 49, 50, 51, tahun 2005 

sedang berlangsung dan belum ada hasilnya, 

Pemerintah jalan terus melaksanakan PP Penyiaran 

itu. Pemerintah tidak mempedulikan legitimasi politik 

PP Penyiaran, karena saat yang sama terjadi reaksi 

penolakan dari masyarakat sipil, KPI bahkan DPR. 

Lalu mengapa lalu  judicial review digunakan alasan 

untuk menunda pelaksanaan SSJ sebagai salah-satu 

perintah PP Penyiaran? Aneh dan hanya 

menunjukkan betapa besar keberpihakan pemerintah 

terhadap stasiun  televisi besar.  

Perlu dipertanyakan pula, benarkah masa 

transisi lima tahun pemberlakuan SSJ dalam UU 

Penyiaran tidak cukup ? Apakah pemerintah hanya 

memaklumi dan tidak menjatuhkan konsekuensi 

apapun jika selama masa transisi itu, televisi-televisi 

nasional tidak melakukan persiapan menuju 

pemberlakuan SSJ ? PP No. 50 Tahun 2005 eksplisit 

memberikan tenggat waktu 28 Desember 2007 untuk 

pemberlakuan SSJ. Sangat tidak masuk akal jika 

penentuan tenggat waktu ini tidak didasarkan pada 

asumsi-asumsi persiapan teknis, permodalan,  bisnis 

dan ketentuan peraturan pemberlakuan SSJ. Tidak 

masuk akal pula jika siaran berjaringan ditunda 

dengan alasan teknologi dan permodalan. 

Persoalan SSJ yang sesungguhnya 

fundamental, direduksi sekedar sebagai persoalan 

investasi dan teknologi,  diputuskan berdasarkan 

matra yang sangat partikular : akumulasi modal, 

efisiensi investasi.  Rencana pemberlakuan SSJ 

berhenti pada hitungan-hitungan untung-rugi para 

pengusaha ibu-kota.  ATVSI mengutarakan alasan-

alasan untuk menolak pelaksanaan SSJ sesuai 

dengan perintah undang-undang dan PP sebagai 

berikut: keterbatasan transponder satelit/serat fiber, 

kenaikan biaya investasi dan operasi yang tidak 



 

 

paralel dengan potensi pendapatan iklan di daerah, 

transaksi afiliasi dan konskeuensi pajak, penggalian 

aset perusahaan yang potensial terkena pidana terkait 

dengan bank/bondholder, tenggat waktu peralihan 

yang tidak memadahi akibat persoalan hukum. 
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Industri penyiaran nasional dan Pemerintah 

mungkin sudah  menghitung kerugian jika SSJ 

dilaksanakan sesuai dengan perintah undang-undang. 

Namun mereka sama sekali tidak menghitung 

sejauhmana kerugian bagi publik, bagi daerah, jika 

SSJ ditunda pemberlakuannya sampai batas waktu 2 

tahun.  Menunda SSJ sama artinya menunda 

penanganan terhadap eksploitasi potensi-potensi 

ekonomi, politik dan kultural daerah untuk kepentingan 

industri penyiaran Jakarta. 

Kita  sedang dihadapkan pada trend semakin 

terabaikannya prinsip-prinsip demokratisasi penyiaran:  

otonomi publik, diversity of ownership, diversity of 

content, desentralisasi dalam kehidupan media 

penyiaran di Indonesia. Penundaan SSJ hanya 

meneguhkan betapa belakangan, realitas kebijakan, 

kepemilikan dan praktek media penyiaran semakin 

kurang berurusan dengan nilai keutamaan publik dan  

                                                 
47 Masalah dan Tantangan Dunia Penyiaran Indonesia, Presentasi ATVSI dalam seminar yang 
diselenggarakan Partai Golkar di Four Season Hotel, Jakarta, 17 Desember 2007. 

hanya mengarah kepada re-establishmen kepentingan 

investasi dan kekuasaan birokrasi atas ranah media.  

e. Komodifikasi Ruang Publik   

Pada akhirnya terlihat bahwa perubahan 

regulasi penyiaran pasca 1998 tidak sungguh-

sungguh menyerahkan urusan penyiaran kepada 

publik, mengeliminir determinasi sistem administrasi 

negara dan ekonomi-pasar terhadap media sebagai 

domain kehidupan masyarakat. Perubahan regulasi itu 

justru memfasilitasi gerak rekolonisasi ranah 

penyiaran oleh imperatif sistem, mewujud dalam trend 

rebirokratisasi dan rekomersialisasi ranah penyiaran. 

Keutamaan media dalam wujud pemberdayaan 

berbasis komunitas, deliberasi dan diskursivitas 

praktek komunikasi massa, penghargaan terhadap 

kemajemukan nilai dan pilihan tergusur oleh 

rasionalitas strategis untuk  mempertahankan 

establishmen kepentingan ekonomi dan politik dalam 

dunia penyiaran. Cita-cita untuk mengembalikan 

media sebagai fenomena masyarakat dikalahkan 

gerak reorganizing power kekuatan modal dan 

birokrasi.  

Ketika upaya mereduksi determinasi imperatif 

birokrasi dan modal terhadap ranah penyiaran begitu 

cepat mengalami kemunduran, bagaimana posisi 



 

 

media penyiaran sebagai locus publicus? Ketika 

pelembagaan kontrol masyarakat terhadap ranah 

penyiaran ternyata tidak lebih kuat dari rekonsolidasi 

market-based powers dan state-based powers, 

mampukah penyiaran mempertahankan fungsi 

demokratis-deliberatifnya?  

“Ruang-publik sebagai potensi demokratis 

media akan tenggelam ketika rasionalitas birokrasi 

negara atau rasionalitas modal mulai mengambil alih 

dan mendominasi fungsi, sistem kerja dan orientasi 

produksi media,” demikian mengutip Chesney.
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Persoalannya pertama,   seperti juga terjadi pada 

sektor lain, mengandalkan peranan pemerintah untuk 

mengurus ranah publik dalam kondisi Indonesia 

dewasa ini, sama saja dengan menabrak tembok tebal 

etos kerja dan corak governance birokrasi resmi yang 

centang-perenang. Remuknya kinerja dan mentalitas 

instansi-instansi pemerintah selama ini bukan hanya 

disebabkan oleh korupsi, tetapi juga oleh luasnya 

gejala state capture:  kelumpuhan kebijakan-kebijakan 

publik oleh tindakan pembelian pasal-pasal undang-

undang, mekanisme pelaksanaan dan supervisinya 

oleh para pelaku bisnis yang nature-nya sedemikian 

                                                 
48 Robert Mc Chesney, Corporate Media and The Threat to Democracy, Seven Stories Press,  
The Open Media Pamphlet Series, 1997, hlm. 29.  

rupa terbentuk dalam iklim bisnis yang penuh 

privilege, nepotisme dan korupsi.
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 Kebijakan publik 

semakin kehilangan substansinya sebagai kebijakan, 

kehilangan karakter kepublikan, karena telah menjadi 

komoditas ekonomi.  

Kedua, komodifikasi kebijakan publik 

memfasilitasi komodifikasi ruang publik.  Ketika 

gerakan untuk menempatkan publik sebagai 

pengontrol ranah penyiaran ternyata tidak lebih kuat 

dari manuver-manuver kolusi  antara market-based 

powers dan state-based powers,  semakin sulit 

menghambat laju trend komodifikasi ruang publik. 

Sistematisasi dan tematisasi kompleksitas domain 

kehidupan masyarakat, komunitas dan individu yang 

terjadi melalui media penyiaran semakin tidak 

dimaksudkan untuk rasionalisasi dan efisiensi 

diskursus sosial, tetapi untuk tujuan instrumental 

komodifikasi hampir tanpa batas. Komodifikasi 

sebagai totalitas kinerja media penyiaran.  

Ketika pelembagaan penyiaran publik dan 

komunitas sedemikian rupa dimandulkan, ketika 

kebijakan publik hanya menjadi sumber legitimasi 

                                                 
49 Pengertian formal State capture menurut Joel Hellman adalah , “the effort of firms to shape 

and influence the yunderlying rule of the game (i.e. legislations, laws, rules, decrees) 

through private payments to public officials” sebagaimana dikutip dalam Priyono, “Ranah 
Publik…”, op.cit., hlm. 172. 



 

 

media sebagai institusi bisnis, ranah media  tetap tidak 

kondusif bagi pembentukan public civility. Gerakan 

reformasi belum melahirkan kekuatan yang mampu 

menghambat atau menandingi laju transformasi ranah 

penyiaran sebagai sepenuhnya ranah komersial. Dan 

ketika produk siaran sepenuhnya menjadi komoditas 

komersial, tanpa terkecuali pada media seperti TVRI, 

relasi media dengan masyarakat tetap tidak ditentukan 

oleh prinsip-prinsip kewargaan (citizenship) 

sebagaimana dicita-citakan gerakan reformasi, 

melainkan oleh prinsip-prinsip konsumsi 

(consumership).
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Dihadapkan pada realitas komodifikasi ruang 

publik media yang nyaris tanpa kekuatan pengendali,  

kita perlu mengevaluasi apa benar yang sentral bagi 

ruang publik penyiaran adalah nilai-nilai kewargaan 

dan kepentingan umum. Evaluasi ini sangat penting 

jika kita masih berkomitmen merevitalisasi status 

media sebagai bagian dari fenomena masyarakat, 

sebagai perangkat pengembangan budaya, moralitas 

dan individualitas.  

 

                                                 
50 Bandingkan dengan Priyono, ibid., hlm. 165. 

4. Apa yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah? 

Berdasarkan problem-problem dan dinamika 

kebebasan pers serta demokratisasi penyiaran di 

Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa hal yang perlu dilakukan negara atau 

yang menjadi tanggung jawab negara di bidang pers dan 

penyiaran sebagai berikut : 

1. Memperkuat pelembagaan kebebasan pers, sebagai 

salah satu pilar demokrasi di Indonesia. 

2. Memperkuat pelembagaan demokratisasi penyiaran 

sebagai bagian integral dari proses demokratisasi 

secara keseluruhan. 

3. Tidak melahirkan produk kebijakan yang sebagian 

atau seluruhnya bertentangan dengan prinsip 

kemerdekaan pers dan demokratisasi penyiaran. 

4. Merevisi produk kebijakan yang sebagian atau 

seluruhnya bertentangan dengan prinsip kemerdekaan 

pers dan demokratisasi penyiaran, antara lain UU ITE 

dan KUHP. 

5. Menjamin dan melindungi keselamatan jurnalis dalam 

menjalankan tugas-tugas jurnalistik demi kepentingan 

hukum mewujudkan hak-hak publik atas informasi. 

6. Mengusut tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap 

media atau jurnalis, serta memberikan keadilan dan 

kebenaran bagi korban kekerasan. 



 

 

7. Bersama Dewan Pers melakukan kampanye hak 

jawab dan hak koreksi ke kalangan pemerintahan di 

pusat dan daerah. 

8. Amandemen UU Penyiaran harus tetap dilaksanakan 

di dalam koridor demokratisasi penyiaran dengan 

prinsip utama : diversity of ownership, diversity of 

content, pelembagaan penyiaran publik dan 

komunitas, desentralisasi penyiaran, sistem siaran 

lokal dan berjaringan, penguatan KPI.  

9. TVRI dan RRI harus tetap dipertahankan dan bahkan 

diperkuat posisi dan fungsinya sebagai lembaga 

penyiaran publik. 

10. Sistem siaran berjaringan harus segera dilaksanakan 

secara konsekuen dan tanpa penundaan lagi. 

C. Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Prinsip 
Kebebasan Media 

 
1. Penyelesaian Sengketa Pers di Amerika  

Di negara demokrasi yang menjunjung 

kebebasan pers seperti Amerika Serikat, persoalan 

pencemaran nama baik yang dilakukan media 

memiliki sejarah yang amat panjang. Pencemaran 

nama baik dikenal dengan istilah libel. Ini merupakan 

konsep hukum yang menggambarkan suatu 

penghinaan secara tertulis, describes a written form of 

defamation. Maksudnya, merupakan pengghinaan 

palsu  atau tidak benar atas nama baik seseorang.  

Dahulu, ada istilah lain dalam bahasa hukum untuk 

penghinaan yang dilakukan secara lisan atau ucapan, 

yaitu slanders. Setelah munculnya media elektronik, 

kedua istilah ini menjadi satu dengan pengertian 

sebagai fitnah. Libel dan slanders banyak diajukan 

kepada media massa, bukan saja untuk media cetak, 

tetapi juga pada media elektronik. 

Secara historis, konsep hukum ini pertama 

kali muncul pada tahun 1734, yaitu tatkala  Gubernur 

koloni New York menuntut Peter Zenger seorang 

penerbit di sana agar dipenjara karena mencetak 

serangan politik pada dirinya. Pengacara Zenger 

menciptakan  suatu yurisprudensi hukum yang sukses 

dan berlaku sampai sekarang, bahwa kebenaran 

merupakan  pemmbelaan absolut untuk kasus 

pencemaran nama baik (truth is absolute defence in 

libel cases). Sejak saat itu orang hanya dapat 

memenangkan gugatan terhadap  libel jika keterangan 

yang mencemarkan itu terbukti salah. Kasus Zenger 

juga memberikan preseden bahwa pencemaran nama 

baik merupakan pengadilan perdata bukan pidana. 

 Di Amerika Serikat kendati ada Amandemen 

pertama dalam Bill of Right (pernyataan Hak azasi 

manusia) namun US Supreme Court, pengadilan 



 

 

tertinggi  AS, menolak melindungi media dari gugatan 

pencemaran nama baik.  Hanya saja di berbagai 

negara bagian memiliki ketentuan yang berbeda-beda.  

Pada tahun 1964 US Supreme Court melakukan 

perubahan besar dalam ketentuan pengadilan kasus 

libel yang jauh lebih sesuai dengan jaminan pers 

bebas.  Hal itu ditandai dengan kasus New York 

Times Co melawan  Sullivan.  Mahkamah Agung 

Amerika Serikat menetapkan bahwa pejabat publik 

(juga kemudian publik figur yang lain, termasuk artis, 

olah ragawan, penulis terkenal, dll )   tidak akan lagi 

berhasil menuntut berdasarkan nama baik kecuali jika 

wartawan atau redaktur terbukti bersalah karena 

benar-benar melakukan  kebencian “actual malice” 

ketika mempublikasikan pernyataan yang palsu 

tentang mereka. 

Apa yang dimaksud dengan actual malice, 

menurut Willliam J Brenan, mantan Hakim Agung  AS, 

yang menulis keputusan tentang kasus Sullivan 

tersebut, dengan mendefinisikan actual malice 

sebagai knowledge that the  published information 

was false, or that it was published “with reckless, 

disregard of  whether it was false or not.   Dengan kata 

lain setelah keputusan itu pejabat publik tidak dapat 

lagi menggugat atas dasar pencemaran nama baik 

hanya dengan membuktikan bahwa yang 

dipublikasikan adalah salah atau palsu. Harus 

dibuktikan pula bahwa wartawan telah dengan 

sengaja membuat informasi palsu, dengan ada 

kebencian disitu,  atau wartawan tidak melakukan, 

atau hanya melakukan sedikit upaya untuk 

membedakan  antara  kebenaran dan  kebohongan. 

Dalam bahasa aslinyta dikatakan “now they have to 

prove that a journalist had knowingly printed false 

information while making little if any attempt to  

distinguish truth from lies”.     

Sementara untuk masyarakat biasa yang 

merasa telah dicemarkan nama baiknya oleh media 

massa, justru lebih mudah dalam melakukan 

pembuktian. Mereka cukup membuktikan bahwa 

wartawan yang bersangkutan secara nyata telah lalai 

(negligence) ketika menerbitkan informasi palsu 

tentang diri mereka itu. Negligence atau lalai, 

sebagaimana malice atau kebencian adalah istilah 

hukum yang biasanya berkait dengan tindakan yang 

kurang teliti yang dilakukan di pihak wartawan atau 

redaktur. Dalam konteks ini di Amerika Serikat, 

masyarakat biasa memeliki lebih banyak alasan untuk 

mendapat perlindungan lebih besar daripada pejabat 

publik.  



 

 

Pada bulan April 1991, misalnnya, Victor 

Feazel, mantan jaksa willayah dari Texas 

memenangkan vonis ganti rugi sebesar 58 juta US 

Dolar terhadap sebuah televise di Dallas karena 

menuduhnya menerima suap. Dua bulan kemudian 

hakim pengadilan Distrik  selain mengukuhkan 

keputusan itu juga mencantumkan ketentuan 

tambahan  bunga 10% setahun pada denda tersebut 

jika stasiun TV yang bersangkutan melakukan banding 

tetapi kalah. Namun suatu musyawarah di antara 

mereka akhirnya dicapai  setelah keputusan itu. 

Mei 1991, Robert Crinkley memenangkan 

tuntutan 2,25 US Dolar terhadap sebuah artikel di Wall 

Street Journal, yang dituduh menyuap  terhadap 

sejumlah pejabat asing. Crinkley mengatakan cerita di 

koran itu menyebabkan kredibilitasnya runtuh, dan 

meneyebabkan ia tidak dapat pekerjaan. Pengadilan 

sependapat, bahwa Crinkley menjadi korban fitnah 

kendati koran itu menerbitkan pembetulan atau hak 

jawab terhadap cerita aslinya.   Ternyata September 

1991 denda itu dibatalkan oleh Howard Miller, hakim 

penggadilan yang lebih tinggi. Miller menyatakan bukti 

kasus itu kurang cukup untuk menghasilkan denda 

sebesar itu.  

Jadi orang yang melakukan gugatan 

pencemaran nama baik wajib membuktikan bahwa 

mereka difitnah. Korban fitnah harus membuktikan 

bahwa wartawan bukan saja telah menerbitkan 

informasi palsu tetapi juga bertindak lalai dan penuh 

dengki tanpa berusaha mengetahui apakah informasi 

itu betul apa tidak.  Namun di Negara maju seperti 

Amerika Serikat tidak mengenal opini yang salah. 

Hampir mustahil  ada wartawan atau penulis yang 

dianggap melakukan pencemaran nama baik jika 

publikasinya berkaitan dengan pendapat.    

Tahun 1995 di seorang pemilik rumah makan 

di New Orleans menggugat seorang pengamat 

makanan yang menulis hal-hal yang tidak 

menyenangkan tentang usaha makanannya itu 

(Makanan tidak enak, selera kurang baik tapi mahal).  

Apa yang terjadi, ternyata pengadilan Tinggi Louisiana 

menolak gugatan itu. Contoh lain menimpa Jerry 

Fawel, seorang pemimpin agama di AS yang 

menuntut sebuah majalah karena telah menerbitkan 

satire yang mengejek dan mempertanyakan 

kesalehannya. Awalnya pengadilan negeri 

memenangkan Fawel dengan menghadiahi 200 000 

USD, karena media itu dianggap telah membuat 

penderitaan batin pada diri pendeta tersohor tersebut. 



 

 

Tetapi MA membatalkan putusan itu, satire betapapun 

pedas dan menyakitkan bagi sasarannya dia 

merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang 

dilindungi. 

Belakangan muncul kritik di AS terhadap 

kuatnya  perlindungan terhadap kasus pencemaran 

nama baik berdasar Amandemen pertama. Daniel 

Popeo, seorang pengacara di Washington, 

berpendapat bahwa Amandemen pertama secara 

tidak adil melindungi media tetapi tidak melindungi 

korban peliputan media yang tidak adil. Popeo 

menuntut adanya perlindungan yang lebih pada 

korban-korban peliputan media. (Disarikan dari tulisan 

Steven Pressman,  Libel Law in the United States).   

            

 2. Penyelesaian Sengketa Pers di Indonesia 

Kemerdekaan pers yang bisa kita nikmati 

sekarang bukan datang dengan sendirinya namun 

buah dari pergulatan panjang. Setiap tahap atau 

tingkat pergulatan itu dapat kita lihat dari peraturan 

perundang-undangan yang meregulasi pers
51

. 

Meskipun demikian tafsir atas kebebasan pers sering 

mengalami distorsi makna dan praktik yang selalu 
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 Lihat : Kemerdekaan Pers, dalam  : http://halim-

livinglaw.blogspot.com/2009/01/penyelesaian-sengketa-pers-bagian.html 

dianggap tidak bertanggung jawab. Pers bebas yang 

dikehendaki sebagaian besar jurnalis sering mendapat 

tantangan telebih ketika melihat dari realita mengenai 

meningkatnya gugatan terhadap media massa atau 

pers dan juga para wartawan. 

Prinsip-prinsip jurnalistik, kode etik jurnalis 

dan UU Pers acap kali tidak implemetatif sehingga 

kasus-kasus pers bermunculan. Dalam situasi 

demikian adalah benar kemudian UU Pers 

menetapkan adanya suatu badan yakni Dewan Pers 

sebagai institusi penyelesaian sengketa pers. 

Gugatan terhadap pers pun wartawan masih 

dalam ranah yang sama, semisal pencemaran nama 

(baik) yang lahir dari berbagai sebab berita yang tidak 

cover both sides (all sides), premature (terlalu dini), 

penghakiman (trial by the press), dan seterusnya yang 

selalu dituduhkan kepada pers. 

Lebih dalam lagi, sengketa pers yang lahir dari 

pemberitaan itu tidak dengan tegas dijelaskan serta 

ditetapkan dalam UU Pers bagaimana 

penyelesaiannya. Sehingga tafsir yang berkembang 

adalah mengikuti kehendak korban. Hal ini bukanlah 

suatu kesalahan apabila korban mengacu pada Pasal 

19, Ketentuan Peralihan, Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 1999 Tentang Pers, yang mengatakan: 



 

 

(1) Dengan berlakunya undang-undang ini 

segala peraturan perundang-undangan di 

bidang pers yang berlaku serta badan atau 

lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap 

menjalankan fungsinya sepanjang tidak 

bertentangan atau belum diganti dengan yang 

baru berdasarkan undang-undang ini. 

 

Apabila Pasal ini ditafsirkan, maka dalam 

kepentingan korban dapat menempuh dengan laporan 

ke polisi untuk pidana dan gugatan bila menyangkut 

perdata. Namun tidak ada suatu keharusan untuk 

menempuh penyelesaian sengketa dengan 

mengajukan ke Dewan Pers atau penggunaan hak 

jawab. 

Sederhananya, korban dengan atau melalui 

kuasa hukumnya dapat mengirimkan Surat Teguran 

demikian juga permintaan ralat atau hak jawab atau 

apabila merasa teguran tidak di gubris langsung 

melaporkan ke polisi atau gugatan. 

Dalam paham legisme yang diadopsi di 

republik ini menuntun kita untuk patuh kepada hukum 

positif dan apa yang diaturnya. UU Pers pun sejatinya 

tidak menutup pintu untuk laporan polisi atau gugatan. 

Lantas apa dasarnya bila terjadi sengketa yang 

memang kepentingan korban harus segera untuk 

dilindungi harus dengan berlama-lama berdialog, 

bermediasi di Dewan Pers sementara kerugian korban 

terus berakumulasi.  

Meskipun demikian terdapat pula prinsip-

prinsip hukum umum dan bangsa beradab 

menyebabkan kita perlu menempuh penyelesaian 

sengketa pers. Disemua negara-negara demokrasi 

sengketa pers diselesaikan tidak dengan pemidanaan 

melainkan dengan jalur perdata. Dengan jalan 

mengkompensasi kerugian korban secara 

proporsional. Kasus pers di Amerika Serikat selalu 

telak dengan adanya Amandemen Pertama Konstitusi 

AS yang jelas menjamin kebebasan pers. 

Di Indonesia gugatan atas media dapat tidak 

ada ukuran jelas atas kerugian yang dikompensasi 

atau kadar proporsionalitasnya. Dalam kasus Haji 

Muhammad Soeharto melawan Time Magazine, Inc, 

Majelis Hakim Kasasi menjatuhkan vonis Rp. 1 

Triliyun setara dengan 100 juta USD (kurs 1 USD = 

Rp. 10.000,-). Praktik ini dalam UU Pers hendak 

dibatasi dengan denda Rp. 500 juta namun 

bagaimana bila asset media atau pers hanya 2-3 

Milyar Rupiah? Membayar Rp. 500 juta sama dengan 

menghabiskan semua keuntungan dan sekian persen 

asset perusahaan, belum termasuk bila harus di vonis 

mengiklankan permintamaafan. Bahkan dalam kasus 



 

 

Asian Agri Grup melawan Majalah Tempo, biaya iklan 

permintamaafan diberbagai stasiun televisi dan media 

cetak hampir 5 kali lipat denda maksimal sebagai 

mana diatur UU Pers. Jelas sama dengan yang selalu 

didengungkan kalangan pers ”pembangkrutan” atau 

bredel gaya baru. 

Tidak proporsionalnya penghukuman inilah yang 

membuat ketar-ketir kalangan media massa atau pers. 

Guna menjembatani kepentingan korban dan media 

massa itu Dewan Pers mengambil peran kunci dalam 

penyelesaian sengketa pers. Demikian pula, korban 

sepatutnyalah menghormati lembaga penyelesaian 

sengketa pers dan media massa pers tidak pula patut 

berteriak-teriak kebebasan dan HAM telah 

disingkirkan. 

Berikut adalah model penyelesaian sengketa 

pers dan media, yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Skema: 

I. Media atau pers menurunkan berita (panah hijau kebawah), 

publik yang membaca berita menjadi korban melayangkan 

teguran (panah biru muda), teguran direspon dan dilakukan 

ralat atau hak jawab dimuat (panah hijau) selesai, parapihak 

puas. 

II. Korban mengirimkan teguran ke media tapi tidak ditanggapi, 

maka korban mengadu ke Dewan Pers dan dilakukan mediasi 

(panah biru), Dewan Pers melakukan mediasi (panah merah 

muda) mengeluarkan saran-saran/rekomendasi dan pernyataan 

penilaian jika perlu (panah merah  muda), para pihak puas. 

III. Korban telah melakukan teguran, mediasi ke Dewan Pers 

namun upaya buntu maka dilaporkan ke polisi dan atau gugatan 

(panah ungu). (M. Halim-DEKA) 
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Dengan penyelesaian sengketa pers model 

ini, kita berharap pers lebih terlindungi dari upaya-

upaya hukum yang kontra produktif bagi kemerdekaan 

pers. Hal ini bukanlah pepesan kosong, ketiadaan 

standar hukum atau setidaknya yurisprudensi yang 

mampu menjadi rujukan bagi para penegak hukum 

dalam berhadapan dengan pers. Selain itu, secara 

politis tidak ada sarana lain yang mampu menjaga 

demokratisasi di Indonesia berjalan selain pers, 

mengingat peran pers sebagai fourth estate dan 

kehilangan kepercayaan publik atas kekuatan 

penekan lainnya. Mahasiswa sebagai kekuatan moral 

dan pressure group sering kali terlibat perkelahian 

antar mereka sehingga kridebelitas menjadi 

pertanyaan dan cendrung menjadi public enemy. 

Demikian pula, tokoh-tokoh nasional tidak mampu 

memberikan solusi atas persoalan bangsa dan 

berkontribusi atas demokratisasi. 

Selain itu, secara ekonomis, perkembangan 

industri media atau pers di masa sekarang tumbuh 

menjadi basis ekonomi yang penting. Hal ini bukan 

saja karena semakin banyaknya pers yang tumbuh 

dan menyerap tidak hanya tenaga profesional tapi 

juga angkatan kerja pendukung. Tapi juga, industri 

pers telah melahirkan dan menjadi lahan suburnya 

industri kreatif, terlihat dengan munculnya media 

online, industri iklan, dan sebagainya. 

Disisi lain, perlindungan korban tidak dapat 

diabaikan begitu saja atas nama demokrasi dan 

kemerdekaan pers. Pers atau media harus 

bertanggung jawab atas pencemaran yang mereka 

buat. Dengan cepat, responsif, profesional, serta 

bertanggung jawab harus siap memperbaiki kesalahan 

dan rehabilitatif atas korban. Oleh karenanya, 

pentingnya profesionalitas dan standar pemberitaan 

yang setidaknya telah digariskan dalam UU Pers. 

Kepatuhan atas rambu yang ditetapkan dalam 

hukum positif menjadi ukuran yang tidak bisa ditawar 

oleh kalangan pers termasuk kode etik dan standar-

standar profesi serta prinsip jurnalistik dalam 

pemberitaan. Selain itu, masyarakat juga harus 

berperan serta mengawasi pers sehingga melahirkan 

pers yang profesional yang benar-benar enak dibaca 

dan perlu serta dapat di percaya sebagai pembawa 

anamah nurani rakyat.  

  



 

 

BAB IV 

P E N U T U P 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian diatas, maka tim dapat 

menyimpulkan beberapa persoalan sebagai berikut : 

1. Berkaitan dengan persoalan kebebasan pers, maka dapat 

disimpulkan : 

a. Bahwa konsitusi dan peraturan perundang-

undangan di bidang pers sudah sepenuhnya 

menjamin kebebasan pers, meskipun kebebasan 

pers sering mengalami distorsi makna dan praktik 

yang selalu dianggap tidak bertanggung jawab.  

b. Bahwa konsep kebebasan pers di Indonesia telah 

termuat di dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang 

Pers yang direduksi dalam pasal-pasalnya, yakni 

pers merupakan sarana atau instrument untuk 

melakukan kontrol sosial dalam rangka memenuhi 

hak-hak masyarakat yang dilakukan melalui 

pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-

hal berkaitan dengan kepentingan umum dalam 

kerangka memperjuangkan keadilan dan kebenaran. 

Sebaliknya pers bebas yang dikehendaki sebagaian 

besar jurnalis adalah sebebas-bebasnya, sehingga 

sering mendapat tantangan,  terlebih ketika melihat 

dari realita mengenai meningkatnya gugatan 

terhadap media massa atau pers dan juga para 

wartawan. 

 

2. Berkenaan dengan tanggung jawab pemerintah terhadap 

kebebasan pers dapat disimpulkan : 

a. Meskipun Indonesia telah memiliki UU Pers yang 

cukup demokratis, namun pasal-pasal pencemaran 

nama baik, penghinaan, perbuatan tidak 

menyenangkan, penistaan masih ada dalam KUHP 

dan setiap saat dapat digunakan untuk 

memidanakan pers. Disamping itu masih ada 

berbagai peraturan perundang-undangan lain yang 

masih memuat pasal-pasal yang kontraproduktif bagi 

pelembagaan kebebasan pers.  

b. Dalam beberapa kasus terlihat bahwa negara 

menunjukkan tendensi pembiaran terhadap 

tindakan-tindakan kekerasan  dan pemidanaan 

terhadap pers. Negara tidak secara konsisten 

melindungi kemerdekaan pers pada umumnya dan 

keselamatan jurnalis khususnya.  

c. Meskipun kebebasan pers telah lebih terjamin pada 

era reformasi, fakta menunjukkan, ancaman-

ancaman terhadap kinerja media masih terus terjadi 

setelah itu. Dan, ketika kontrol pers beralih dari 

negara ke masyarakat, di dalam masyarakat sendiri 



 

 

ada kelompok-kelompok yang belum dapat secara 

dewasa menghargai perbedaan pendapat.  

 

3. Berkenaan dengan penyelesaian sengketa dibidang pers 

dan media, dapat disimpulkan : 

a. Bahwa sengketa terhadap pers selalu muncul atas 

gugatan yang ditujukan kepada pers maupun pun 

wartawan. Sengketa  tersebut pada umumnya 

berkaitan dengan pencemaran nama (baik) yang 

lahir dari berbagai sebab berita yang tidak cover 

both sides (all sides), premature (terlalu dini), dan 

penghakiman (trial by the press),  yang selalu 

dituduhkan kepada pers. 

b. Bahwa terdapat pembedaan yang hakiki mengenai 

pencemaran nama baik.  Penghinaan secara tertulis, 

describes a written form of defamation dikenal 

dengan istilah libel. Sedang peristilahan dalam 

bahasa hukum untuk penghinaan yang dilakukan 

secara lisan atau ucapan adalah slanders. Namun 

dengan munculnya media elektronik, kedua istilah ini 

menjadi satu dengan pengertian sebagai fitnah. Libel 

dan slanders banyak diajukan kepada media massa, 

bukan saja untuk media cetak, tetapi juga pada 

media elektronik. 

 

 

c. Bahwa Indonesia sebagai negara yang sangat 

dipengaruhi oleh paham legisme, maka 

penyelesaian sengketa pers selalu dirujuk  pada 

ketentuan UU Pers dan KUHP yang diselesaikan 

melalui Proses Pengadilan. 

d. Bahwa di berbagai negara demokrasi sengketa pers 

diselesaikan tidak dengan pemidanaan melainkan 

dengan jalur perdata, yaitu dengan jalan 

mengkompensasi kerugian korban secara 

proporsional.  

 

 

B. Saran dan Rekomendasi 

1. Untuk mendukung konsep kebebasan pers sebagaimana 

diatur dalam UU Pers maka perlu : 

a. Pemahaman bahwa Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 

28F, serta Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 45 merupakan 

pilar bagi pelaksanaan demokrasi yang dicita-citakan.  

b. Sosialisasi yang intens terhadap UU Pers, guna 

mendapatkan pemahaman bahwa kebebasan pers 

tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat 

sebagai pemegang kedaulatan. Hal ini dikarenakan 

kemerdekaan pers tersebut bersumber dari 

kedaulatan rakyat. Pendapat atau pendirian ini 



 

 

bertolak dari konstruksi pemikiran yang mengatakan 

bahwa rakyat yang berdaulat. Kedaulatan tersebut 

dengan sendirinya memiliki sejumlah hak publik. Dan, 

salah satu hak publik itu adalah hak untuk 

memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Untuk 

melaksanakan hak publik tadi, mutlak diperlukan 

kebebasan pers atau pers bebas. Sebab tanpa pers 

bebas, tidaklah mungkin hak publik tadi dapat 

dilaksanakan dengan baik.  

 

2. Berkenaan dengan sikap Negara terhadap kebebasan pers 

perlu diupayakan berbagai perbaikan dan tindakan dari 

pemerintah melalui:  

a. Penguatan lembaga kebebasan pers dan 

demokratisasi penyiaran sebagai bagian integral dari 

proses demokratisasi secara keseluruhan dengan 

tidak melahirkan produk kebijakan yang sebagian atau 

seluruhnya bertentangan dengan prinsip kemerdekaan 

pers dan demokratisasi penyiaran, termasuk juga 

merevisi produk kebijakan yang sebagian atau 

seluruhnya bertentangan dengan prinsip kemerdekaan 

pers dan demokratisasi penyiaran, antara lain UU ITE 

dan KUHP. 

b. Jaminan perlindungan keselamatan jurnalis dalam 

menjalankan tugas-tugas jurnalistik serta  mengusut 

tuntas kasus-kasus ke-kerasan terhadap media atau 

jurnalis serta sosialisasi terhadap hak jawab dan hak 

koreksi ke kalangan pemerintahan baik di pusat dan 

daerah. 

c. Sosialisasi kepada kelompok masyarakat yang sampai 

saat ini  belum dapat menghargai perbedaan 

pendapat.  

 

3. Mengingat banyaknya persengkataan yang muncul di 

bidang pers dan media, maka : 

a. Perlu ada kepastian mengenai model penyelesaian 

sengketa pers dan media. Dengan adanya model 

penyelesaian sengketa diharapkan pers lebih 

terlindungi dari upaya-upaya hukum yang kontra 

produktif bagi kemerdekaan pers.  

b. Perlu dilakukan harmonisasi antara ketentuan UU 

Informasi dan Transaksi Elektronik dengan UU Pers. 

Hal ini mengingat  berkembangnya teknologi 

informasi yang memunculkan media massa 

elektronik dimana Libel dan slanders banyak 

diajukan kepada media massa, bukan saja untuk 

media cetak, tetapi juga pada media elektronik. 

c. Hukum positif dan hukum kebiasaan yang saat ini 

berlaku di Indonesia, dapat dijadikan dasar dalam 

penegakkan hukum  untuk sengketa pers dan media, 



 

 

tentunya dengan memperhatikan kepentingan 

bangsa. Hal ini mengingat ketiadaan standar hukum 

atau setidaknya yurisprudensi yang mampu menjadi 

rujukan bagi para penegak hukum dalam 

berhadapan dengan pers.  

 

d. Perlu ada petunjuk yang jelas berupa regulasi 

mengenai aturan atas kompensasi kerugian 

terhadap kasus pers dan media. Hal ini mengingat di 

Indonesia sampai saat ini belum ada ukuran yang 

jelas mengenai kerugian kerugian yang 

dikompensasi atas sengketeta pers. 

 
 


