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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pers, baik cetak maupun elektronik merupakan instrumen dalam

tatanan hidup bermasyarakat yang sangat vital bagi peningkatan kualitas

kehidupan warganya. Pers juga merupakan refleksi jati diri masyarakat di

samping fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, karena apa yang

dituangkan di dalam sajian pers hakekatnya adalah denyut kehidupan

masyarakat di mana pers berada. Pers merupakan institusi sosial

kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media kontrol sosial, pembentukan

opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi.

Sejak masa penjajahan Belanda dan Jepang sampai masa
pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto pembredelan dan
sensor pers hampir terus-menerus terjadi di negeri ini. Dengan demikian, baik
pada masa penjajahan maupun selama Indonesia merdeka, tidak satu
pemerintahan pun memberikan jaminan hukum yang benar-benar
mengukuhkan kebebasan pers di negeri ini.1

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa pers di Indonesia tidak pernah

mengalami kurun waktu yang panjang untuk menikmati kebebasan sepenuhnya

tanpa ada sensor, atau tanpa keharusan memperoleh izin, atau tanpa

pembredelan.

1 Atmakusumah, 2009, Tuntutan Zaman Kebebasan Pers dan Ekspresi, Spasi & VHR Book,
Jakarta, hal. 6.
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Selama masa awal kemerdekaan, yakni selama Orde Baru

pembredelan terhadap pers masih sesekali terjadi. Pembredelan ini terjadi pada

beberapa surat kabar, diantaranya :

1) Revolusioner di Yogyakarta, dikarenakan adanya edisi dalam surat kabar

ini yang memuat tulisan Pemimpin Redaksi Soepeno yang menyebut

Presiden Soekarno “bombastis.”

2) Soeara Moeda di Solo, yang dibredel dengan tuduhan proswapraja, ketika

itu di kota Solo sedang gandrung antiswapraja.

3) Harian Soeara Rakyat edisi Kediri, yang dibredel karena memuat berita

penembakan mati Muso, yaitu seorang pemimpin Partai Komunis

Indonesia (selanjutnya disingkat PKI)  yang memimpin pemberontakan di

Madiun.

Pada Desember 1949, di saat Belanda telah menyerahkan kedaulatan

kepada Indonesia, kebebasan pers tetap tidak terjamin. Terjadi penutupan

kantor berita dan sejumlah surat kabar, temasuk beberapa koran komunis dan

berhaluan politik kiri, serta penahanan wartawan.

Menurut Djoko Waluyo, pada masa Orde Baru, pers Indonesia
dibingkai sebagai pers pembangunan atau pers Pancasila dengan
mengembangkan mekanisme interaksi positif antara pers, pemerintah dan
masyarakat dan konsep pers pembangunan yang dikembangkan berdasarkan
model komunikasi pendukung pembangunan (the development support
communication model). Model ini mulai diperkenalkan sejak sidang ke 25
Dewan Pers, 7-8 Desember 1984 dan disahkan dengan sebutan Pers Pancasila.
Yang dimaksud dengan Pers Pancasila adalah pers yang orientasi, sikap dan
perilakunya didasari oleh nilai-nilai ideologi Pancasila dan bertanggungjawab
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untuk menerapkan Pancasila dan UUD 1945 dalam melakukan peliputan
terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.2

 Kehidupan pers diberi harapan untuk berkembang seperti yang
diinginkan oleh kalangan pers sendiri, yakni keluar dari belenggu sistem pihak
otoriter, seperti yang dialami pada era Orde Lama.  Oleh sebab itu, kritik-kritik
yang pedas sering muncul dalam media pers pada waktu itu, baik ditujukan
rezim yang baru jatuh (demokrasi terpimpin) maupun kepada rezim yang baru
naik ke pentas politik. Pemerintah Orde Baru bersikap toleran terhadap cara
penyajian yang kadang kala “panas” itu. Tetapi seperti telah dikemukakan di
atas, langgam libertarian pada era Orde Baru hanyalah bersifat sementara,
yakni selama pemerintah memantapkan pembuatan format politik baru di
Indonesia. Segera setelah format politik baru itu terbentuk (melalui Undang-
undang Nomor 15 Tahun 1969 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969)
mulailah langgam libertarian bergeser ke langgam otoritarian dan pembredelan
terhadap pers tetap terjadi secara terus-menerus. Pada periode ini sudah ada
undang-undang yang mengatur kehidupan pers, yakni Undang-undang Nomor
11 Tahun 1966 mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, yang dikeluarkan
pada awal era Orde Baru.  Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 ini tampak
cukup responsif dan dapat dikatakan berisi pemenuhan terhadap apa yang
pernah diperjuangkan di kalangan pers dalam menentang sikap otoriter rezim
Orde Lama, hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 11
Tahun 1966 yang “terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor dan
pembredelan” dan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966
yang menentukan bahwa untuk menggunakan hak penerbitan pers tidak
diperlukan Surat Izin Terbit. Tetapi undang-undang ini tidak mencabut
sekaligus ketentuan syarat memiliki Surat Izin Terbit (selanjutnya disingkat
SIT), sebab dalam Pasal 20 (yang mengatur tentang peralihan) ditentukan
bahwa ketentuan SIT sementara masih berlaku, ketentuan ini dapat dilihat dari
ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 Pasal 20 yang berbunyi :

(1) a. Dalam masa peralihan keharusan mendapat Surat Izin Terbit
masih berlaku sampai ada keputusan pencabutannya oleh
Pemerintah dan DPR.

 b. Ketentuan-ketentuan mengenai Surat Izin Terbit dalam masa
peralihan diatur oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan
Pers.3

Oleh karena itu, meskipun ketentuan Pasal 4 dan Pasal 8 dapat
ditunjukkan sebagai bukti bahwa pemerintah menjamin kebebasan pers dan hal
ini tentunya sesuatu yang tidak pernah diperoleh pada masa demokrasi
terpimpin, tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 20 yang dapat dijadikan
sebagai alat untuk melakukan pembredelan. Sehingga pada awal-awal

2 Djoko Waluyo, PRAKTIK  KEBEBASAN PERS PADA ERA REFORMASI DI INDONESIA
(Suatu Tinjauan Teoritik), http://www.google.co.id/m?q=praktik+kebebasan+
pers+pada+era+reformasi+di+indonesia/html, 5 Oktober 2011. (tgl Acces).
3 Lihat Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pers.

http://www.google.co.id/m?q=praktik+kebebasan+
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perjalanan Orde Baru, yakni antara tahun 1966-1969/1971,  pers cukup leluasa
untuk berekpresi tetapi setelah membentuk format baru politik yaitu pada tahun
1969/1971 maka pengekangan terhadap pers mulai terlihat lagi.4

Setelah peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (selanjutnya

disingkat Malari), pemerintah memberedel beberapa pers umum yang dituduh

mendukung demonstrasi  mahasiswa. Peristiwa Malari ini bermula dari aksi

demonstrasi mahasiswa yang kemudian meluas menjadi kerusuhan massal pada

tanggal 15 Januari 1974. “Demonstrasi ini berlangsung pada 15 dan 16 Januari

1974 untuk menentang kunjungan Perdana Menteri Kakuei Tanaka dari Jepang

dan mengkritik kebijakan politik dan ekonomi pemerintah Indonesia.”5 Pada

waktu itu, mahasiswa merasa tidak puas atas kondisi perekonomian nasional

yang terkesan dimonopoli dan didikte oleh pihak Jepang. Peristiwa Malari

tersebut merupakan peristiwa pembredelan massal yang kedua terhadap media

pers secara nasional sejak Jenderal Soeharto berkuasa setelah terjadi Gerakan

30 September (selanjutnya disingkat G30S) tahun 1965. Beberapa surat kabar

yang mengalami pembredelan sebagai kelanjutan kebijakan pemerintah untuk

menghentikan demonstrasi mahasiswa pada peristiwa Malari tersebut, antara

lain:

1) Harian Nusantara, Kami, Indonesia Raya, Abadi, The Jakarta Times,

Pedoman di Jakarta, Suluh Berita di Surabaya.

2) Surat kabar mingguan Wenang dan Pemuda Indonesia di Jakarta,

Mahasiswa Indonesia di Bandung, Indonesia Pos di Ujungpandang.

3) Majalah mingguan berita Ekspres di Jakarta.

4 Moh. Mahfud MD, 2011, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 233-235.
5Atmakusumah, 2009, Tuntutan Zaman Kebebasan Pers dan Ekspresi, Spasi & VHR Book,
Jakarta, hal. 25.
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Dari sudut peraturan perundang-undangan dapat dicatat bahwa
keharusan memiliki SIT yang oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966
hanya ditolerir untuk berlaku sementara ternyata setelah undang-undang
tersebut diubah (diperbaharui) dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967,
masalah itu tidak disinggung-singgung dalam undang-undang baru itu, undang-
undang baru itu berisi pencabutan Penpres Nomor 4 Tahun 1963.  Ketika
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun
1967 itu diubah (diperbaharui) lagi dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun
1982 memang ada pencabutan terhadap berlakunya lembaga SIT, tetapi
undang-undang yang baru ini pun ternyata memuat lembaga Surat Izin Usaha
Penerbitan Pers (selanjutnya disingkat SIUPP). Meskipun SIUPP ini ditujukan
terhadap usaha penerbitannya, tetapi secara langsung ia dapat berakibat pada
berhentinya penerbitan pers. Jika dilihat secara praktis adanya lembaga SIUPP
itu konsekuensinya lebih besar daripada lembaga SIT, hal ini disebabkan
SIUPP akan menghentikan kegiatan unit usaha yang bukan hanya menyangkut
mereka yang terlibat langsung pada pengelolaan redaksional penerbitan pers,
tetapi juga pada unit-unit lain yang tidak ikut terlibat pada manajemen redaksi.6

Mengenai ketentuan agar setiap penerbitan memiliki SIT, telah

banyak pula surat kabar yang mengalami pembredelan dan pencabutan SIT,

seperti yang akan disebutkan berikut ini :

a. Pembredelan sementara atau selamanya oleh Pemerintah terhadap surat

kabar :

1) Harian Masa Kini di Yogyakarta, dibredel pada Februari 1978,

dikarenakan memuat berita tentang para mahasiswa Institut

Teknologi Bandung yang menentang penempatan Tentara di kampus

Institut Teknologi Bandung.

2) Surat kabar Kampus yang diterbitkan oleh Institut Teknologi

Bandung di Bandung, dibredel pada April 1980.

3) Surat Kabar Makara yang diterbitkan oleh Universitas Indonesia di

Jakarta, dibredel pada 26 April 1981, dikarenakan tidak memiliki

6 Moh. Mahfud MD, op cit.  hal. 235-236.
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SIT untuk media pers umum maupun Surat Tanda Terdaftar

(selanjutnya disingkat STT) untuk non media pers umum.

4) Tabloid Komunikasi Massa, yang dikelola oleh para dosen dan

mahasiswa Universitas Indonesia di Jakarta, dibredel pada Januari

1982 dikarenakan tidak memiliki SIT ataupun STT.

5) Majalah berita mingguan Tempo di Jakarta, dibredel pada 12 April-7

Juni 1982 dikarenakan memuat berita kerusuhan kampanye

pemilihan umum di Jakarta, Solo, dan Yogyakarta serta foto

pemogokan mahasiswa Universitas Indonesia yang memprotes

pemecatan Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia dari

almamaternya.

6) Harian Pelita  di Jakarta, dilarang terbit pada 7 Mei-6 September

1982 dikarenakan memuat berita kerusuhan serta insiden kampanye

pemilihan umum dan menyiarkan hasil pemungutan suara bukan

berdasarkan sumber resmi.

7) Buletin bulanan Ar-Risalah di Yogyakarta, dilarang terbit oleh

Kejaksaan Agung pada 19 Oktober 1983, dikarenakan memuat

tulisan-tulisan yang dinyatakan dapat mengganggu ketertiban

masyarakat, menyebut pemerintah sebagai kafir, dan memuat

kutipan konsep-konsep revolusi Ayatollah Khomeini dari Yaum al-

Quds yang diterbitkan kedutaan besar Iran di Jakarta.

8) Majalah berita dan hiburan Expo di Jakarta, dilarang terbit sementara

pada 10 Januari 1984 dikarenakan memuat seri tulisan tentang 100
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milyarder Indonesia yang memberikan gambaran meluasnya

kesenjangan antara yang kaya dan miskin.

9) Majalah mingguan berita Topik di Jakarta, dibredel pada 20

Februari-23 April 1984 dikarenakan memuat tulisan Mencari 100

Macam Orang Miskin dan tajuk rencana kritis.

b. Pencabutan SIT terhadap surat kabar :

1) Majalah berita Matahari di Jakarta, dicabut SIT nya pada 25 Juni

1979.

2) Surat kabar Lensa Generasi di Tanjungkarang, Lampung, dilarang

terbit pada 28 September 1979 dikarenakan memindahkan kantor

redaksi dan kegiatan tata usahanya ke Jakarta tanpa izin Departemen

Penerangan.

3) Surat kabar Salemba yang dikelola mahasiswa Universitas Indonesia

di Jakarta, dilarang terbit pada Mei 1980.

4) Majalah bulanan mahasiswa Muhibah di Universitas Islam Indonesia

di Yogyakarta, dilarang terbit pada 6 Desember 1982 dikarenakan

memuat tulisan yang cenderung berpolitik praktis.

5) Harian ekonomi dan keuangan Jurnal Ekuin di Jakarta, dilarang

terbit pada 14 Maret 1983 dikarenakan memuat berita penurunan

harga minyak bumi sebelum diumumkan oleh sidang Organisasi

Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi di London.
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6) Majalah mingguan berita Fokus di Jakarta, dibredel pada 18 Mei

1984 dikarenakan memuat tulisan tentang 200 Orang Kaya di

Indonesia  yang dapat menyebarkan keresahan dalam masyarakat.

7) Harian Jayakarta di Jakarta, dibredel pada 30 Juli 1985 dikarenakan

mengubah frekuensi terbit dari mingguan ke harian tanpa izin

Departemen Penerangan dan belum mendapat SIUPP.

Ketentuan mengenai SIUPP dicantumkan dalam Undang-undang

Nomor 21 Tahun 1982 pasal 13 ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers
memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers selanjutnya disingkat
SIUPP yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Ketentuan-ketentuan tentang
SIUPP akan diatur oleh pemerintah setelah mendengar pertimbangan
Dewan Pers.7

Mengenai ketentuan agar setiap penerbitan memiliki SIUPP, telah

banyak pula surat kabar yang mengalami pembatalan atau pencabutan SIUPP

oleh Departemen Penerangan dari media pers umum, seperti yang akan

disebutkan berikut ini :

1) Harian Sinar Harapan di Jakarta pada Oktober 1986.

2) Harian Prioritas di Jakarta pada Juni 1987.

3) Tabloid hiburan mingguan Monitor di Jakarta pada November 1990.

4) Majalah-majalah mingguan berita Tempo, Editor, beserta tabloid

mingguan politik Detik di Jakarta pada Juni 1994.

7 lihat pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 Tentang  Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967.
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5) Majalah Arena di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga di

Yogyakarta pada 1993.

6) Tabloid Sas yang dikelola oleh mahasiswa Fakultas Sastra

Universitas Jember dan majalah Aspirasi yang dikelola mahasiswa

Universitas Pembangunan Nasional Veteran di Pondok Labu Jakarta

Selatan pada tahun 1995.

Berikut akan disebutkan mengenai surat kabar-surat kabar yang

mengalami pembredelan dalam bentuk tabel, dengan tujuan untuk

mempermudah dalam hal pengklasifikasian surat kabar yang dibredel pada era

orde lama, orde baru, dan reformasi, sebagai berikut :

Tabel 1

Surat Kabar yang Mengalami Pembredelan

ORDE LAMA ORDE BARU REFORMASI

1. Revolusioner

2. Soera Moeda

3. Harian Soera Rakyat

edisi Kediri

4. Patriot

5. Soeara Iboekota

6. Harian Merdeka

7. Harian Berita

Indonesia

8. Harian Bintang Timur

1. Harian Nusantara

2. Suluh Berita

3.Koran Mahasiswa

“Mahasiswa

Indonesia”

4. Harian KAMMI

5. Indonesia Raya

6. Abadi

7. Jakarta Times

8. Mingguan Wewang

9. Pemuda Indonesia

10. Tabloid Detik

11.Majalah Berita Tempo

12. Editor

1. Harian Jawa Pos

2. Surat Kabar Daerah

Gorontalo Limboto

Express

3. Majalah Tempo

4. Tabloid Detik

5.Majalah mahasiswa

Aspirasi

6. Majalah mahasiswa

Arena
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13. Kompas

14. Merdeka

15. Sinar Harapan

16. Pelita

17.The Indonesian Times

Sumber : diolah dari berbagai literatur yang terkait dengan kemerdekaan pers

Jadi seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa pada pemerintahan

Orde Baru yang memiliki sistem pers bernama sistem pers Pancasila atau pers

Pembangunan. Praktiknya adalah  pers bebas dan bertanggungjawab, tetapi

bertanggungjawab kepada penguasa. Manakala perilaku pers tidak berkenan di

mata penguasa, maka ancamannya pembredelan atau pembatalan Surat Izin

Usaha Penerbitan Pers (selanjutnya disingkat SIUPP). Pers pada masa Orde

Baru banyak menerima tekanan dari rezim yang berkuasa, sehingga pekerja

pers tidak dapat secara bebas mengeluarkan berbagai aspirasi yang terdapat di

dalam otak mereka, yang disebabkan maraknya pembredelan yang terjadi jika

pemberitaan yang mereka kemukakan tidak menguntungkan penguasa.

Menurut Djoko Waluyo, pada era Reformasi, pers di Indonesia
dapat bernafas lega dalam alam kebebasan. Gerakan reformasi politik,ekonomi
dan sosial ditandai dengan runtuhnya kekuasaan Orde Baru di bawah
kepemimpinan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Selama 32 tahun,
rezim Orde Baru telah “memanfaatkan” pers atau media massa sebagai alat
perjuangan politiknya. Pers telah dipakai sebagai alat propaganda
pembangunan ekonomi yang menjadi jargon utama dari rezim Orde Baru.8

Kritik hubungan negara dan media dikemukakan Edward S.Herman

dan Chomsky yang memandang media sebagai mesin propaganda yang

mengolah persetujuan bagi tatanan sosial politik yang berlaku. Maka jika

8 Djoko Waluyo, PRAKTIK  KEBEBASAN PERS PADA ERA REFORMASI DI INDONESIA
(Suatu Tinjauan Teoritik), http://www.google.co.id/m?q=praktik+kebebasan+
pers+pada+era+reformasi+di+indonesia/html, 5 Oktober 2011. (tgl Acces).

http://www.google.co.id/m?q=praktik+kebebasan+
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berbicara mengenai suatu sistem pers, yang akan menjadi inti permasalahannya

adalah mengenai sistem kebebasannya.  Sesuatu sistem pers itu diciptakan

justru untuk menentukan bagaimana sebaiknya pers tersebut dapat

melaksanakan kebebasan dan tanggung jawabnya. Hal ini disebabkan seluas

apapun kebebasan yang dimiliki oleh pers, tetapi tetap saja kebebasan tersebut

memiliki batasan-batasan. Sebagaimana telah diketahui bahwa sistem

kebebasan pers itu sendiri adalah merupakan sebagian saja dari suatu sistem

yang lebih besar, yaitu sistem kemerdekaan untuk mengeluarkan pikiran

dengan lisan dan tulisan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat

UUD 1945).9 Selain itu, wartawan pun memiliki kebebasan yang disebut

kebebasan pers, yakni kebebasan mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan

gagasan dan informasi. Undang-undang terbaru yang mengatur mengenai Pers

yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Pasal 4 ayat

(1) dan (2)  menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi

warga negara, bahkan pers nasional tidak dikenakan penyensoran,

pembredelan, atau pelarangan penyiaran.

Pada saat ini, dimana kemerdekaan Negara Republik Indonesia

telah mencapai usia 66 tahun, keberadaan informasi sangatlah diperlukan oleh

warga negaranya. Informasi tersedia dalam bentuk media cetak maupun media

elektronik. Informasi yang disediakan oleh media cetak selama ini didominasi

oleh pihak penerbit, tetapi informasi yang disediakan oleh media elektronik

9 Atmadi, 1985, Sistem Pers Indonesia, PT. Saksama, Jakarta, hal. 43.
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seperti halnya internet dapat disediakan oleh siapa saja walau bukan dari

kalangan penerbit atau pun wartawan sebagai salah satu profesi di bidang pers.

Informasi yang tersedia dalam media elektronik ini selain harganya lebih

murah jika dibandingkan dengan media cetak juga memberikan kesempatan

bagi masyarakat umum untuk berbagi informasi seperti halnya dengan

pembuatan blog di internet oleh individu yang berisi mengenai apa pun yang

diketahuinya dan ingin dibaginya dengan orang-orang pengguna internet,

selain itu penyajian informasi melalui internet sebagai media elektronik

tersedia lebih cepat dan lebih up date daripada yang tersaji dalam media cetak.

Sehingga pengaturan mengenai kemerdekaan pers yang meliputi pula

kebebasan berekspresi, tidak hanya diatur dalam ketentuan Undang-undang

Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, tetapi juga diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain Undang-undang Nomor 32

Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008

Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Nomor 11 Tahun

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan ketentuan perundang-

undangan lainnya yang mengatur mengenai kemerdekaan pers.

Oleh karenanya diketahui bahwa salah satu pilar demokrasi adalah

kebebasan pers. Hal ini dapat diketahui jika dicermati dari sejarah, bahwa

media massa memiliki latar belakang sejarah yang erat hubungannya dengan

pergerakan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan nasional, dan

dengan itu perjuangan untuk memperbaiki kehidupan rakyat.
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Pers itu sendiri adalah bagian dari institusi yang disebut media

masa, baik cetak maupun elektronik. Fungsi pertama media adalah memberi

informasi atau berita. Tanpa informasi, apa yang terjadi dalam dinamika sosial,

politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya tidak dapat diketahui khalayak ramai.

Dengan demikian, pers juga menjadi salah satu pilar proses berdemokrasi.

Tanpa pers yang bebas, tanpa menyalahi kode etik jurnalistik, kehidupan

sosial-politik disebuah negara tidak dapat berjalan demokratis. Fungsi lain

media atau pers adalah sebagai kontrol sosial dengan tetap bersikap netral

dalam pemberitaan. Mengemban amanat sebagai kontrol sosial tidaklah mudah,

apalagi jika harus berhadapan dengan kekuasaan.

Sejarah perjalanan media massa di Indonesia memperlihatkan

adanya pasang surut peran media massa. Sistem kebebasan yang di dalam

undang-undang atau secara legal concept lebih dikenal sebagai kemerdekaan

pers, yang sedari masa Orde Baru telah dirasakan oleh kaum pers. Jika

ditelaah, Orde Baru tidak saja akan membatasi diri pada pengakuan

Kemerdekaan Pers sebagai suatu azas demokrasi, melainkan akan mengikatkan

diri dengan menjunjung tinggi dan mengamalkan azas Kemerdekaan Pers

tersebut.

Suatu negara hukum, juga negara hukum Pancasila, yang

memandang hak-hak asasi sebagai hak yang mutlak harus dilindungi, dimana

hak atau kebebasan untuk berpikir dan berbicara merupakan suatu unsur yang

vital, akan menjamin kebebasan Pers sebagai hak demokrasi, sebagai hak yang

merupakan landasan atau pendorong dari hak asasi lainnya. Oleh karena,
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kemerdekaan pers dianggap sebagai hak dasar ataupun hak pendorong dari

hak-hak asasi lainnya, maka seharusnya keberadaan kemerdekaan pers tersebut

bukanlah menjadi tameng bagi orang-orang yang berprofesi sebagai pencari

informasi untuk meliput informasi dengan semena-mena, harus ada batasan

yang secara jelas menyangkut kemerdekaan pers itu sendiri.   Oleh sebab itu

penulis ingin melakukan penelitian terhadap hal tersebut yang kemudian akan

dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS

NORMATIF DINAMIKA PENGATURAN KEMERDEKAAN PERS

DALAM UNDANG-UNDANG DASAR DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas,

maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji dan diteliti

dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana dinamika pengaturan tentang kemerdekaan pers ditinjau dari

Undang-undang Dasar dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ?

2. Bagaimana implikasi kemerdekaan pers terhadap perusahaan pers di

Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini secara khusus adalah :
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1. Untuk mengetahui dan mengkaji dinamika pengaturan tentang

kemerdekaan pers ditinjau dari undang-undang dasar dan peraturan

perundang-undangan di Indonesia, dalam hal ini mencari dan menganalisis

apakah kemerdekaan pers tersebut telah bebas sebebas-bebasnya atau tetap

dibatasi.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji implikasi kemerdekaan pers terhadap

perusahaan pers di Indonesia, dalam hal ini berpengaruh terhadap bentuk

tanggungjawab dan klarifikasi dari perusahaan pers atas pemberitaan yang

dilakukan oleh wartawan maupun karyawan pers dalam naungannya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis

maupun praktis :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan

pemikiran dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan kemerdekaan

pers dalam hukum positif di Indonesia.

2. Secara Praktis

Berdasarkan dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas

maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

a. Bagi Peneliti

Untuk menyelesaikan kesarjanaan strata 1 (S1) di Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Malang, dan untuk menambah wawasan
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dan meningkatkan sifat kritis dalam hal pengaturan kemerdekaan pers

yang diatur dalam hukum positif di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai

pengaturan kemerdekaan pers yang diatur dalam hukum positif di

Indonesia. Juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk melakukan

kegiatan dalam hal  pengembangan kemerdekaan pers dan menjamin

hak memperoleh informasi yang diperlukan. Tentunya hal ini dapat

berupa:

a.) Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran

hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh

pers;

b.) Menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam

rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

Ketentuan di atas termuat di dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 40

Tahun 1999 tentang Pers.

c. Bagi Pemerintah

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan atas kemerdekaan pers

ini, diharapkan Pemerintah agar dapat bekerja sama dengan

mempermudah pekerja pers dalam bidang jurnalistik, serta untuk lebih

mempertimbangkan kebijakan yang diambil sehubungan dengan hal-hal

yang menyangkut kinerja pers dalam hal peliputan berita sehingga
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dampak yang timbul atas penerapan kemerdekaan pers dapat

diantisipasi dengan terlihatnya batas-batas kemerdekaan pers.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang

artinya suatu penelitian hukum yang memecahkan permasalahan dengan

menggunakan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan penelitian

yuridis normatif akan dilakukan penelaahan semua undang-undang dan

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan

cara meneliti bahan pustaka, selain meneliti peraturan perundang-undangan

yang terkait.

Penelitian yuridis normatif yang digunakan pun memakai macam-

macam pendekatan, antara lain pendekatan undang-undang atau Statute

Approach dan pendekatan historis atau Historical Approach. “Pendekatan

undang-undang atau Statute Approach dilakukan dengan menelaah semua

undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang

sedang ditangani.”10 Sedangkan pendekatan historis dilakukan dengan

menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan

mengenai isu yang dihadapi.”11

10 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.
93.
11 Ibid, hal. 94.
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Oleh karenanya diharapkan dengan menggunakan jenis penelitian

yuridis normatif ini dapat mengetahui sejauh mana peranan undang-undang

dan peraturan perundang-undangan dalam mengatur kemerdekaan pers di

Indonesia. Pendekatan penelitian ini digunakan untuk mengkaji semaksimal

mungkin aspek-aspek yuridis yang relevan berkaitan dengan masalah-

masalah mengenai kemerdekaan pers di Indonesia.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat

dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian berupa :12

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat13, dan

terdiri dari :

1)  Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, terdapat dalam

Pasal 28  dan Pasal 28E.

2)   Peraturan Perundang-undangan:

a.) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun

1999 Tentang Pers.

b.) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

c.)  Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

2002 Tentang Penyiaran.

12 Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo
Persada, Jakarta, hal. 118-119.
13 Muslan Abdurrahman, 2009, Sosiologi dan Penelitian Hukum, UMM Press,Malang, hal. 127.
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d.) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 40

Tahun 2007  Tentang Perseroan Terbatas.

e) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

f) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun

2008 Tentang Pornografi.

g) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

h) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

1999 Tentang Anti-monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat.

i) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun

2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang.

j) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun

2009 Tentang Kearsipan.

k) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2002 Tentang Hak Cipta.

l) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun

1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

m) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun

2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
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n) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan

memahami bahan hukum primer14, terdiri dari buku-buku, jurnal, hasil-

hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder15, seperti

kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum pada dasarnya terbagi menjadi

dua, yaitu :

a. Kepustakaan (library), yaitu pengumpulan data atau bahan-bahan

melalui studi pustaka. Dalam studi ini peneliti mencari, melihat, dan

membaca berbagai literatur (buku-buku ilmiah), karya ilmiah, yang

relevan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Proses penelusuran data

yang relevan dengan permasalahan dalam skripsi ini dilakukan dengan

mencari, melihat, dan membaca buku-buku yang bertempat di

Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Malang, Perpustakaan

14 Ibid
15 Ibid, hal. 128.
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Umum dan Arsip Pemerintah Kota Malang, serta mencari data-data

yang terdapat di internet dengan menggunakan media hotspot yang

tersedia pada warung internet.

b. Dokumentasi, yaitu pengambilan data dengan cara melakukan studi

dokumentasi atau pencatatan data-data terkait dengan pokok bahasan

penelitian.

Pada penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang

dipergunakan dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan, pencarian

literatur via internet, dan juga penelaahan pada peraturan perundang-

undangan yang terkait. Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan

tujuan untuk mempermudah penguraiannya, menganalisis, dan membuat

kesimpulan dari konsep-konsep yang ada dari bahan-bahan hukum dan

teori-teori. Prosedur pengumpulan bahan hukum dari badan hukum primer

dan sekunder dilakukan dengan cara :

1)  Melakukan pengumpulan dan pemilihan bahan-bahan hukum dan teori-

teori yang sesuai dengan perumusan masalah.

2) Menyajikan bahan hukum dan teori yang telah dipilih untuk

mengadakan penarikan kesimpulan.

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum dalam penulisan hukum normatif

ini menggunakan analisa isi (content analysis), yaitu suatu metode

menganalisis isi permasalahan yang diatur menurut peraturan perundang-
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undangan mengenai kemerdekaan pers. Hal ini dilakukan terhadap peraturan

perundang-undangan yang mengatur bidang tertentu, atau beberapa bidang

yang saling berkaitan. Disini peneliti tidak meninjau peraturan perundang-

undangan dari sudut penyusunannya secara teknis, akan tetapi yang

ditelaahnya adalah pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang

terdapat di dalam peraturan perundangan tersebut. 16Data yang diperoleh

melalui studi pustaka dikumpulkan dan diurutkan, kemudian diorganisasi

dalam satu pola, kategori dan satu uraian dasar.

F. Rencana Sistematika Penelitian

BAB I. Pendahuluan

Menyajikan mengenai garis besar permasalahan yang dipilih untuk

menyusun skripsi ini. Mencakup mengenai uraian latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode

penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan disajikan mengenai tinjauan umum kajian pustaka

sebagai teori yang menjadi dasar dalam pengkajian dan pembahasan pada

penelitian, terdiri dari teori tentang Tinjauan Umum Tentang Pers,

Tinjauan Umum Tentang Kemerdekaan Pers, Tinjauan Umum Tentang

Pengaturan Pers dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

16 Soerjono Soekanto,1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hal. 255.
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BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang disesuaikan

dengan apa yang dituangkan dalam rumusan masalah, yaitu mengenai

dinamika pengaturan tentang kemerdekaan pers ditinjau dari undang-

undang dasar dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan

mengenai implikasi hukum kemerdekaan pers terhadap perusahaan pers

di Indonesia. Jadi konsentrasi pembahasan terletak pada pengaturan

mengenai kemerdekaan pers ditinjau dari undang-undang dasar dan

peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB IV. Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyajian hasil penelitian yang

merupakan bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah

diuraikan pada bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang perlu

disampaikan sebagai usaha menjawab dan mencari solusi dari masalah

yang ada.


