
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Gebrakan yang terjadi pada zaman revolusi industri, membuat seluruh 

Negara berkembang begitu pesat. Peran manusia serta hewan yang dahulu begitu 

sangat penting dalam proses produksi, mampu tergantikan oleh tenaga mesin yang 

memiliki kapasitas lebih besar dibandingkan keduanya. Revolusi industri telah 

mampu mengguncang dunia dengan kehadiran inovasi – inovasi baru dalam dunia 

industri. Pada era ini sejarah telah mencatat sebuah gebrakan dasyat yang mampu 

merubah dunia. Namun perkembangan tidak cukup berhenti sampai di sini. 

Memasuki tahun millennium yang diikuti oleh globalisasi, dunia kembali 

diguncangkan oleh era informasi. Dimana media massa berperan penting dalam 

bidang ini. Ditambah dengan perkembangan digitalisasi yang semakin pesat 

membuat seluruh manusia yang ada di muka bumi ini dapat mengetahui apa yang 

saat ini sedang terjadi di seluruh pelosok penjuru dunia. Dan disinilah peran media 

massa selaku alat dari komunikasi massa begitu fital dalam menyampaikan segala 

informasi yang ada. Begitu pentingkah komunikasi massa dalam proses 

penyampaian informasi, dalam buku “Teori Komunikasi” karya Werner J. 

Severin dan James W. Tankard, Jr menjelaskan bahwa komunikasi massa itu 

sendiri dapat didefinisikan dalam tiga ciri : 

1. Komunikasi massa diarahkan kepada audience yang relative besar, 

heterogen dan anonIm. 
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2. Pesan – pesan yang disebarkan secara umum, sering dijadwalkan untuk 

bisa mencapai sebanyak mungkin anggota audiens secara serempak dan 

sifatnya sementara. 

3. Komunikator cenderung berada atau beroprasi dalam sebuah organisasi 

yang kompleks yang mungkin membutuhkan biaya yang besar. 

Maka tidak salah ketika saat ini informasi memiliki nilai yang cukup 

tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari kemunculan media – media baru pada massa 

pemerintahan BJ. Habibie, paska pengunduran diri presiden Soeharto. Semarak 

media massa di era informasi semakin dimeriahkan oleh kehadiran internet 

sebagai salah satu bentuk komunikasi massa baru, jika kita lihat dari ciri, fungsi 

dan elementnya. Internet pada dasarnya merupakan sebuah jaringan antar 

komputer yang saling berkaitan. Jaringan ini tersedia secara terus – menerus 

sebagai pesan – pesan elektronik, termasuk email, transmisi email, dan 

komunikasi dua arah antar – indivudu atau computer. (Werner J. Severin - James 

W. Tankard, Jr, 2005 : 6). Melalui progres yang sangat cepat, internet mampu 

menjadi bagian dari masyarakat yang sangat populer bahkan menjadi perangkat 

yang sudah tidak asing lagi. Kehadiran internet yang begitu universal, mampu 

menjadi sebuah sumber informasi yang sangat mudah untuk diakses oleh seluruh 

kalangan. Hampir tidak ada informasi satupun yang tidak dipublish di internet. 

Seluruh khalayak dapat mengetahui kejadian dan peristiwa – peristiwa apa saja 

yang terjadi di seluruh belahan dunia.  

Dalam penelitian terbaru, internet telah menempati ranking teratas sebagai 

sumber nomor satu berita nasional dan internasional di AS. Menurut Pew 
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Research Center, orang dengan usia 18 sampai 29 berlangganan ke situs berita 

untuk dosis harian mereka berita. Pada tahun 2010 saja, 65% dari responden 

survei menyatakan bahwa berita mereka datang dari internet. Sejak tahun 2007, 

jumlahnya sudah dua kali lipat luar biasa. Jumlah responden muda yang 

berlangganan berita TV turun jauh dari 2007 sampai 2010. Jumlah pengguna 

Internet yang besar dan semakin berkembang, telah mewujudkan budaya Internet. 

Internet juga mempunyai pengaruh yang besar atas ilmu, dan pandangan dunia. 

Dengan hanya berpandukan instruksi yang terdapat pada internet, pengguna di 

seluruh dunia mempunyai akses Internet yang mudah atas bermacam-macam 

informasi. Dibanding dengan buku dan perpustakaan, Internet melambangkan 

penyebaran (decentralization)  pengetahuan (knowledge) informasi dan data 

secara ekstrim. (http://dailysocial.net/2011/07/13/setengah-dari-seluruh-

pengguna-internet-di-indonesia-online-dari-perangkat-bergerak-dua-pertiganya-

dari-warnet/diakses pada tanggal 13 Januari 2011 pkl:22.35). 

Desember 2010, para pengguna internet dikejutkan sebuah situs internet 

yang mampu menggemparkan dunia dengan pemberitaan – pemberintaan nya 

yang sensasional. Wikileaks, itulah nama situs yang kini menjadi pemberitaan 

hangat di seluruh dunia. Situs yang bermarkas di Swedia ini, berhasil 

membeberkan dokumen – dokumen rahasia milik Negara yang dianggap sebagai 

dokumen penting dan menjadi top secret bagi pemerintahan. Tidak tanggung – 

tanggung, jumlah dokumen yang telah dan akan disebarkan mencapai angka 

ratusan ribu dokumen dari berbagi  Negara.  
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Adalah Julian Paul Assange yang merupakan pendiri sekaligus jurubicara 

WikiLeaks. Ia membesarkan situs whistle-blower tersebut sejak Desember 2006. 

Assange adalah seorang aktivis Internet sekaligus jurnalis asal Australia. Sebelum 

menangani WikiLeaks, pria kelahiran 3 Juli 1971 itu hanyalah seorang siswa 

matematika dan fisika yang bekerja sebagai programmer.  

(http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/10/07/28/127090-

apa-itu-wikileaks, diakses pada tanggal  5 Februari 20011 pkl:07.10) 

Mantan hacker ini mengatakan, ia sangat suka mengembangkan sistem 

yang besar dan membuat repot para penguasa. Tahun lalu Assange menerima 

penghargaan media dari organisasi Amnesty International. Dua tahun lalu kepala 

redaksi WikiLeaks ini dianugrahi penghargaan “Index on Censorship" dari 

majalah berita The Economist. Tentu dalam pekerjaan mereka, para pekerja 

WikiLeaks tidak hanya punya pendukung. Pemerintah AS berulang kali menuding 

WikiLeaks mengancam keselamatan negara dan tidak obyektif. Tuduhan yang 

kedua tentu saja berbeda dengan pendapat yang diungkapkan pihak lain terhadap 

WikiLeaks.  

Menurut keterangan sendiri, WikiLeaks sudah mendapatkan gugatan 

hukum dari beberapa negara, namun hingga kini semua gugatan dimenangkan 

WikiLeaks. Server organisasi yang dibiayai dari sumbangan ini tersebar di 

berbagai negara. Terutama di negara yang memberikan ruang gerak lebih luas 

bagi publikasi materi informasi rahasia. Pencapaian transparansi merupakan titik 

pusat aktivitas mereka, demikian menurut keterangan pengelola WikiLeaks. 

Dalam laman internet WikiLeaks tercantum kalimat, “Kami yakin, bahwa 
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transparansi dalam aktivitas pemerintahan dapat mengurangi tindak korupsi, 

meningkatkan efisiensi pemerintahan dan memperkuat demokrasi.“  

(http://gresnews.com/ch/TopStories/cl/WikiLeaks/id/1749200, diakses pada 

tanggal 7 Februari 2011  pkl:07.10)  

Untuk diketahui, WikiLeaks merupakan proyek dari Sunshine Press. 

Sekarang sudah cukup jelas bahwa WikiLeaks bukanlah website yang dimotori 

oleh suatu organisasi atau pemodal berlatar belakang politik. Ia murni muncul 

sebagai website independen. Ia adalah kelompok global independen yang 

mewadahi orang-orang berdedikasi tinggi dengan ide pers bebas. 

(http://dunia.vivanews.com/news/read/235541-25-7-2010--wikileaks-bocorkan-

rahasia-as, diakses pada tanggal 5 Februari 2011 pkl:23.01) 

 Tentu terjadi sebuah pro dan kontra akan pembeberan besar – besaran 

yang dilakukan oleh wikileaks terhadap dokumen – dokumen rahasia yang 

memang tidak menjadi komsumsi khalayak umum. Banyak pihak yang 

mengatakan bahwa wikileaks telah melanggar etika komunikasi massa dan 

bersalah secara moral. "Sikap saya mengenai hal ini, menurut saya ada dua 

kesalahan. Salah satunya adalah kesalahan hukum dan itu wewenang Departemen 

Kehakiman dan lain-lain, bukan kapabilitas saya," tutur Gates dalam bincang-

bincang dengan Christiane Amanpour. Kesalahan lainnya, lanjut dia, adalah 

kesalahan dari sisi moral. (http://www.republika.co.id/berita/breaking-

news/internasional-pendiri-wikileaks-menyerahkan-diri, diakses pada tanggal 5 

Februari 2011 pkl:21.01) 
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Di dalam buku Nurudin komunikasi massa (2007 : 242), kata moral 

berasal dari bahasa latin Mores. Mores berasal dari kata mos yang berarti 

kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Dengan demikian, moral bisa diartikan sebagai 

ajaran kesusilaan. Moralitas berarti hal mengenai kesusilaan, yang memuat ajaran 

tentang baik buruknya perbuatan. Jadi perbuatan dinilai sebagai perbuatan yang 

baik atau yang buruk (Burhanuddin Salam, 2000). Didalam buku yang sama, 

Shoemaker dan Reese (1991) mengemukakan bahwa komunikasi massa berkaitan 

erat dengan banyak pihak sehingga tidak terlepas dari etika. Ada beberapa point 

penting yang berkaitan dengan etika yakni (1) tanggung jawab, (2) kebebasan 

pers, (3) masalah etis, (4) ketepatan dan objektivitas, dan (5) tindakan adil untuk 

semua orang.  

Namun juga banyak pihak yang mendukung apa yang telah dilakukan 

wikileaks terhadap pemberitaanya. Wikileaks dianggap sebagai media yang telah 

menjalankan salah satu fungsinya di dalam komunikasi massa yaitu melawan 

kekuasaan dan kekuatan represif, dengan mempublis segala informasi yang 

berkaitan dengan kepentingan umum.   

Wikileaks sendiri sebenarnya telah berdiri pada bulan Desember tahun 

2006, namun baru pada bulan Desember 2010 situs ini naik ke permukaan dan 

menjadi sorotan seluruh media. Berbagai media elektronik maupun cetak secara 

serempak memberitakan seputar kasus wikileaks yang sirat akan transparansi 

terhadap rahasia – rahasia publik yang selama ini disembunyikan. Tempo sebagai 

salah satu media terkemuka yang juga memiliki karakter berani dalam 

menyampaikan berita kebenaran, juga ikut serta dalam menyorot perkembangan 
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wikileaks. Media yang telah berusia empat puluh tahun ini pun dapat dikatakan 

sebagai semacam symbol perlawanan, sehingga ekspektasi pembaca sangatlah 

tinggi terhadap media yang bermarkas di Senen ini. Kekuatan investigasi dan 

fakta yang akurat menjadikan Tempo sebagai media yang mampu memuaskan 

masyarakat akan akuarasi sebuah informasi.  

Pada tanggal 11 Maret 2011, Indonesia yang pada saat itu bertepatan 

dengan kunjungan wakil presiden Boediono ke Austalia dikejutkan oleh laporan 

dua koran asal negri kanguru tersebut. The Age dan Sydney Mornng Herald, 

terkait tentang dokumen bocoran kawat diplomatik kedutaan besar Amerika 

Serikat di Jakarta dari Wikileaks. Dua koran tersebut menulis sejumlah isu sensitif 

bagi Jakarta. Salah satu koran bahkan menyebutkan bahwa presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono telah menyalahgunakan jabatannya sebagai presiden dalam 

menangani korupsi di Indonesia (majalah Tempo edisi 21 – 27 maret 2011). Berita 

yang justru diterbitkan oleh surat kabar Australia ini justru menjadi perhatian 

tersendiri bagi masyarakat, hal ini tentu berkaitan dengan bagaimana hubungan 

diplomatik antara kedua Negara tersebut, pasca pemberitaan yang disampaikan 

oleh kedua koran tersebut. Peneliti pada kesempatan ini ingin mengetahui seperti 

apa majalah Tempo, selaku media yang kritis dalam menyajikan sebuah berita 

mengkonstruksi fenomena situs wikileaks yang saat ini sedang berkembang dan 

menyangkut kawat diplomatik Indonesia. 
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B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang fenomena di atas, maka pertanyaan yang 

menjadi pokok permasalahan dan ingin dijawab melalui penelitian ini adalah 

“Bagaimana majalah Tempo mengkonstruksi berita pembocoran kawat diplomatik  

kedutaan Amerika Serikat oleh situs Wikileaks”. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana majalah tempo 

mengemas, memilih, serta menyeleksi berita yang akan ditampilkan didalam 

sebuah media tersebut. Sehingga terbentuk persepsi dari media yang akan 

diinformasikan kepada masyarakat. Berkenaan tentang pembocoran rahasia 

negara oleh situs Wikileaks. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat mengembangkan dan 

meningkatkan kajian ilmu komunikasi khususnya bagi mahasiswa 

konsetrasi jurnalistik terkait metode penelitian dengan menggunakan 

analisis framing. Bagaimana suatu media membentuk persepsi publik 

melalui pemberitaan suatu kasus atau fenomena yang sedang 

berkembang dimasyarakat.   

b. Menambah serta memperkaya referensi tentang bagaimana suatu media 

menanamkan ideologi serta wacananya kepada masyarakat.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Menjadi referensi mengenai bagaimana langkah - langkah media dalam 

mengemas sebuah berita. 

b. Memberikan gambaran serta cara bagaimana mengidentifikasi sebuah 

media dalam mengemas sebuah berita, terkait tentang persepsi dan 

ideologi. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Peran Media Massa Dalam Membentuk Pola Pikir dan Persepsi 

Selain pemerintah, media massa juga memiliki peran penting dalam 

perkembangan sebuah Negara. Media massa di Indonesia, seperti juga 

dikebanyakan Negara – Negara berkembang diharapkan untuk memainkan 

peranan penting dalam peningkatan pembangunan nasional. Undang – Undang 

Pers tahun 1982 menyatakan secara tegas bahwa surat kabar – suratkabar di 

Indonesia merupakan lembaga – lembaga kemasyarakatan yang mempunyai hak – 

hak dan kewajiban – kewajiban. Diantara kewajiban – kewajiban tersebut dapat 

disebut yang menuntut bahwa pers membantu memperkuat kesatuan nasional, 

meningkatkan kehidupan intelektual rakyat serta mendorong kesertaan masyarakat 

dalam usaha – usaha pembangunan nasional (Don Michel Flournoy (Ed. 1989: 2). 

Didalam buku komunikasi massa (nurudin, 2007:64), fungsi komunikasi massa 

antara lain: 1) melawan kekuasaan dan kekuatan represif, 2) menggugat hubungan 

trikotomi antara pemerintah, pers, dan masyarakat, 3) informasi, 4) hiburan, 5) 

persuasi, 6) tranmisi budaya, 7) mendorong kohesi social, 8) pengawasan, 9) 

korelasi, dan yang terakhir 10) sebagai pewarisan social.  
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Sajian apa yang diampaikan oleh media massa pada umumnya memiliki 

dampak yang kuat terhadap audience. Audience anggota dari masyarakat dianggap 

mempunyai ciri khusus yang seragam dan dimotivasi oleh faktor biologis dan 

lingkungan serta mempunyai sedikit kontrol. Tidak ada campur diantara pesan dan 

penerima. Artinya pesan yang sangat jelas dan sederhana akan jelas dan sederhana 

pula direspon. Dalam literatur komunikasi massa, ini sering disebut dengan istilah 

teori jarum hipordemik (hypordemic needle theory) atau teori peluru (bullet 

theory). Alasannya, isi senapan (dalam hal ini diibaratkan pesan) langsung 

mengenai sasaran tanpa melalui perantara. Hal ini artinya, pesan yang dikirimkan 

akan langsung mengenai sasarannya yakni penerima pesan, seperti peluru yang 

langsung mengenai sasaran (Nurudin, 2007:165). 

Beberapa hasil studi juga telah membuktikan bahwa media massa juga 

mampu mempengaruhi perilaku masyarakat pada kehidupan sehari -hari. Sikap 

paranoid atau khawatir yang berlebihan misalnya, merupakan salah satu faktor 

dari tayangan kriminal yang selama ini menjadi konsumsi sehari – hari. Sering 

juga kita menyaksikan tayangan tindakan kriminal yang berulang – ulang seperti 

modus memutilasi para korban, sebuah perilaku criminal yang sempat menjadi 

headline disetiap tayangan berita kriminal. Hal ini bukan tidak mungkin akibat 

dari pengaruh media yang sering menampilkan tayangan – tayangan serupa, 

sehingga menjadi sebuah perilaku yang dapat menjadi acuan bagi para pelaku 

kajahatan.  

Perkembangan tentang dampak media sangat ditentukan oleh suasana 

waktu dan tempat serta dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan seperti 
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kepentingan pemerintah dan pembuat undang – undang kebutuhan industri, 

aktifitas berbagai kelompok penekan, tujuan propaganda politik dan komersial, 

tekanan opini public pada saat bersangkutan, dan model ilmu social. Secara aktif 

media juga membentuk perilaku yang kurang lebih sesuai dengan keinginan orang 

– orang yang dapat mengendalikan media dan isi nya (Denis Mcquail, 1987:228).  

2. Konstruksi Realitas dalam Media Massa 

Bagi media massa, cara mereka mengkonstruksikan sebuah realitas dapat 

menjadi strategi untuk menyimpan motif masing – masing media dibalik wacana 

yang dibangunnya. Tentang proses konstruksi realitas, prinsipnya setiap upaya 

“menceritakan” (konseptualisasi) sebuah peristiwa, keadaan, atau benda tak 

terkecuali mengenai hal –hal yang berkaitan dengan politik adalah usaha 

mengkonstruksi realitas.  

Karna sifat dan faktanya bahwa pekerjaan media adalah menceritakan 

peristiwa – peristiwa, maka kesibukan utama media massa adalah mengkonstruksi 

berbagai realitas yang akan disiarkan. Media menyusun realitas dari berbagai 

peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna. 

Pembuatan berita di media pada dasarnya adalah penyusunan realitas – realitas 

hingga membentuk sebuah cerita atau wacana yang bermakna. Dengan demikian 

seluruh isi media tiada lain adalah sebuah realitas yang dikonstruksikan dalam 

bentuk wacana yang bermakna. (Ibnu Hamad, 2004:11-12). 

Menurut Saussure di dalam buku analisis teks media oleh Alex Sobur 

(2004:87), persepsi dan pendangan kita tentang realitas dikonstruksikan oleh kata 

11 
 



– kata dan tanda – tanda lain yang digunakan dalam konteks sosial. Hal ini 

dianggap sebagai pendapat bahwa tanda dapat membentuk persepsi manusia, lebih 

dari sekedar merefleksikan realitas yang ada.  

Dalam buku jurnal komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya 

Universitas Islam Indonesia, Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese 

meringkas beberapa factor yang mempengaruhi kebijakan redaksi dalam 

memproduksi berita (Sudibyo, 2001:7-12) : 

• Faktor individual, berhubungan dengan latar belakang professional 

pengelolahan media.  

• Rutinitas media, berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan 

berita. 

• Level organisasi, berhubungan dengan struktur organisasi yang secara 

hipotetik mempengaruhi pemberitaan. 

• Level ekstramedia, berhubungan dengan lingkungan di luar media, antara 

lain : 

• Sumber berita, yang disini dipandang bukan sebagai pihak yang netral, 

tapi juga memiliki alasan, misalnya menenangkan opini public, memberi 

citra tertentu terhadap khalayak dan sebagainya. 

• Sumber penghasilan media, berupa pemasang iklan, penanam modal, dan 

lain – lain. Media harus survive, untuk itu kadangkala media harus 

berkompromi dengan pihak – pihak dan berbagai sumber daya yang 

menghidupi mereka. 

12 
 



• Pihak eksternal, seperti pemerintah dan lingkungan bisnis. 

• Level ideologi, yang diartikan sebagai kerangka berpikir atau kerangka 

referensi individu dalam menfsirkan realitas dan bagaimana mereka 

menghadapinya. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa paham kapitalis memang memiliki 

pengaruh terhadap isi dari sebuah pemberitaan oleh media. Hikmat 

Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat dalam bukunya yang berjudul 

“Jurnalistik Teori dan Praktik” berpendapat bahwa pengekangan terhadap 

kebebasan pers pada praktik sehari – hari tidak semata datang dari pemerintah, 

tetapi tidak jarang terjadi kepentingan kelompo bisnis bisa menjadi unsur penekan 

terhadap kebebasan pers situ sendiri. Kelompok – kelompok bisnis bisa menjadi 

unsur penekan ketika sebuah surat kabar atau media cetak harus berhadapan 

dengan pemasang iklan yang menjadi penopang kelangsungan hidup media yang 

bersangkutan tersebut (Hikmat Kusumaningrat 2007:94).     

Tuchman mengatakan, tindakan membuat berita adalah tindakan 

mengkonstruksi relita itu sendiri, bukan penggambaran relita. Dia menekankan 

bahwa badalah sekutu bagi lembaga –lembaga yang berlegitimasi dan bahwa 

berita juga melegitimasi status quo. Terdapat sebuah hubungan profesionalisme 

berita dan organisasi berita dengan kemunculan kapitalisme korporat. 

Menurutnya, berita adalah sumber daya sosial yang konstruksinya membatasi 

pemahaman analisis tentang kehidupan kontemporer (Werner J. Severin – james 

Tankard, 2005:400-401).  

13 
 



Media massa bukanlah sekedar penyalur informasi yang sifatnya pasif 

apalagi netral karena media massa merupakan lembaga yang sanggup menggiring 

khalayak sesuai dengan keinginan media tersebut. Berita sebagai salah satu 

produk media massa juga tidak dapat dianggap objektif atau menampilkan fakta 

yang sesungguhnya. Karena pada akhirnya fakta atau realitas dalam berita tersebut 

hasil pelaporan yang sudah dibentuk/dikonstruksi. 

Untuk diketahui bahwa dibalik fungsi media massa, terdapat fungsi 

internal, yang disadari atau tidak telah “serba menentukan” pemikiran, persepsi, 

opini dan bahkan perilaku orang. Hal ini terjadi ketika media dipandang sebagai 

penyampai imaji, imaji ini tidak terbatas pada sesuatu yang kasat mata. Melainkan 

sesuatu yang “tampak” dan hadir pada batin.media selalu memberitakan suatu 

peristiwa dengan orientasi tertentu. Dalam studi media ada tiga pendekatan yang 

menjelaskan media.(Mc.Naiv, 1994 dalam Sobur, 2003: 111-112) 

Pertama, pendekatan politik-ekonomi, pendekatan ini perpendapat 

bahwa isi media media lebih ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan politik di luar 

pengelolaan media. Faktor pemilik modal, modal dan pendapatan menentukan 

wujud isi media. Faktor ini yang menentukan peristiwa apa saja yang bisa 

ditampilakn atau tidak dan bagaimana kecenderungan pemberitaan. Kedua, 

pendekatan organisasi, pendekatan organisasi bertolak belakang dengan politik-

ekonomi. Pendekatan organisasi melihat pengelola media sebagai pihak yang aktif 

dan proses pembentukan dan produksi berita. Dalam pendekatan ini, berita dilihat 

sebagai hasil dari mekanisme yang ada dalam ruang redaksi, praktik kerja, 
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profesionalisme dan tata aturan yang ada dalam ruang organisasi adalah unsur-

unsur dinamik yang mempengaruhi pemberitaan.  

Ketiga, pendekatan kulturalis. Pendekatan ini merupakan gabungan 

antara ekonomi-politik dan organisasi. Proses produksi berita disini dilihat sebagai 

mekanisme yang rumit yang melibatkan faktor internal media. Mekanisme rumit 

ini ditujukan dengan perdebatan yang terjadi dalam ruang pemberitaan. Media 

pada dasarnya hanya mempunyai mekanisme untuk menentukan pola dan aturan 

organisasi. Dan untuk memaknai peristiwa tersebut tidak dapat dilepaskan dari 

kekuatan-kekuatan Politik-ekonomi diluar media.  

Secara teoritis, media massa bertujuan untuk menyampaikan informasi 

dengan benar secara efektif dan efisien. Namun pada kenyataannya, apa yang 

disebut sebagi kebenaran ini ditentukan oleh jalinan banyak kepentingan. Akan 

tetapi yang paling utama adalah kepentingan survival media itu sendiri, baik 

dalam pengertian bisnis maupun politik. Dalam hal ini meminjam ungkapan Budi 

Susanto (1992:62) “Kebenaran milik perusahaan” menjadi penentu acuan 

“kebenaran” yang lainnya. Atas nama kebenaran milik perusahaan itulah relitas 

ditampilkan oleh media bukan sekedar realitas tertunda, namun juga tersunting 

(Sobur, 2003:114) 

Sesuatu yang disajikan media, pada dasarnya adalah akumulasi dari 

pengaruh yang beragam. Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese (1996:63-

251), menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan dalam ruang pemberitaan. Mereka mengidentifikasikan ada lima faktor 
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yang mempengaruhi kebijakan redaksi, dan sebagai berikut ringkasan faktor-

faktor tersebut: 

Pertama, faktor individual (individual media workers). Factor ini 

berhubungan dengan latar belakang personal dari para pekerja dan pengelola 

media, yang sanggup mempengaruhi pemberitaan yang akan ditampilkan kepada 

khalayak. Kedua, level rutinitas media (media routine). Rutinitas media 

berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita. Termasuk kegiatan 

penyeleksian, tenggat (deadline), keterbatasan tempat (space), piramida terbalik 

dalam penulisan berita maupun kepercayaan terhadap sumber resmi dalam berita 

yang dihasilkan. Ketiga, level organisasi. Level organisasi berhubungan dengan 

struktur organisasi yang secara hipotetik mempengaruhi pemberitaan. Pengelola 

media, wartawan, redaksional dan siapa saja yang ada dalam organisasional 

media, masing-masing komponen itu bisa jadi mempunyai kepentingan sendiri-

sendiri. Sehingga punya peran dalam mempengaruhi hasil berita yang disiarkan.  

Keempat, level ekstramedia, level ini berhubungan dengan faktor 

lingkungan di luar media. Meskipun berada di luar organisasi media, hal-hal 

diluar organisasi media ini sedikit banyak mempengaruhi pemberitaan media. 

Faktor ini meliputi lobi dari kelompok kepentingan terhadap isi media, seperti 

masyarakat (norma social), praktisi media, pemerintah dan lain sebagainya. 

Kelima, level ideologi. Ideologi diartikan sebagai kerangka berfikir atau kerangka 

referensi tertentu yang dipakai individu untuk melihat realitas dan bagaimana 

mereka menghadapinya. Level ideologi abstrak, ia berhubungan dengan konsepsi 
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atau posisi seseorang dalam menafsirkan realitas. Dan lebih jelas dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini:                       

Gambar 1.1 

“ Hierarchy of Influence” Shoemaker and Reese 

 

Level ideologi 

Level ekstramedia 

Level organisasi 

Level rutinitas 

Level individual 
 

Dalam menentukan sebuah isi pemberitaan, redaksi sebuah media massa 

akan dipengaruhi oleh level-level tertentu, seperti level-level yang telah diuraikan 

di atas. Yaitu pertama, level pada lingkup mikro, adalah level individual 

kebijakan redaksi dipengaruhi latar belakang individual para awak redaksi. Level 

ini beranggapan bahwa kebijakan isi media dipengaruhi background dan 

karakteristik penulis berita, seperti etnik, gender, orientasi seksual, pendidikan dan 

termasuk diantaranya juga adalah tingkat pemahaman penulis terhadap suatu 

permasalahan yang dijadikan berita dan tingkat emosi pada saat berita itu 

diterbitkan atau disiarkan. Lalu sikap personal, nilai-nilai dan kepercayaan, seperti 

sikap politik, orientasi agama, dan lain sebagainya. 

Sudibyo dalam bukunya politik media dan pertarungan wacana, bahwa 

latar belakang individu seperti jenis kelamin, umur atau agama sedikit banyak 
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mempengaruhi apa yang ditampilkan media, hal ini disebabkan aspek personal 

dari wartawan yang akan mempengaruhi pemberitaan. Seperti dikatakan 

Shoemaker ”the effect of personal attitudes, values, and beliefs on mass media 

content is indect, operating only to the extent that the individuals hold power 

within their media organization”. Sikap, nilai dan kepercayaan berpengaruh 

langsung kepada media jika yang memegang sikap, nilai dan agama tersebut 

adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam media tersebut. 

Dikatakan lagi oleh Sudibyo dalam penelitiannya mengenai konflik 

Palestina-Israel, (dimana Sudibyo membandingkan pemberitaan dua media 

dengan latar belakang agama tertentu membingkai beritanya) latar belakang yang 

mempengaruhi perilaku media tampaknya membenarkan pendapat Walter Lipman 

tentang adanya sejumlah asumsi atau prasangka yang merasuki benak awak media 

sebelum dan pada saat mereka menghadapi fakta. Prasangka itu  lebih 

menentukan bagaimana fakta ditampilkan dalam presentasi media daripada 

kaedah-kaedah jurnalistik yang baku. Awak media seringkali memaknai suatu 

fakta berdasarkan apa yang ada dalam benaknya, dan  bukannya berdasarkan hasil 

reportase di lapangan. (Lipmann 1965:54-55) Dalam konteks ini, menjadi suatu 

keniscayaan bahwa awak media akan berprasangka positip terhadap kelompok 

yang beridentitas sama, dan sebaliknya berprasangka negatif terhadap kelompok 

yang beridentitas  berbeda. Media bercorak Islam cenderung berprasangka positip 

tentang kelompok Islam atau berprasangka negatif terhadap kelompok Kristen. 

Sebaliknya, Media bercorak Kristen cenderung berprasangka positip tentang 

kelompok Kristen atau berprasangka negatif terhadap kelompok Islam. 
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(http://www.indopubs.com/Prasangka Media Dalam Konflik Israel-Lebanon, 

diakses pada tanggal 24 Februari pukul 22.34).  

Kedua, yang mempengaruhi kebijakan redaksi dalam menentukan isi 

pemberitaan adalah level rutinitas media. Level ini menguraikan isi pemberitaan 

dipengaruhi regulasi internal mengenai batasan-batasan peristiwa yang bisa 

dijadikan berita termasuk juga adalah karakter media dalam menulis berita. 

Ketiga, level organisasi. Faktor organisasi juga mempengaruhi isi 

pemberitaan, seperti struktur organisasi, independent-ownership atau cross-

ownership dan juga budaya kerja. Budaya kerja yang berkembang dalam sebuah 

organisasi akan mempengaruhi semua hasil yang dicapai oleh organisasi tersebut. 

Begitu-pun dalam media massa, isi pemberitaan media akan dipengaruhi oleh 

organisasi media itu sendiri. 

Keempat, level ekstramedia, selain faktor internal media, kondisi diluar 

juga mempengaruhi isi media. Misalnya, keadaan sosial, nilai-nilai social 

masyarakatnya, politik dan budaya yang berkembang di mana media itu ada, 

sumber berita, organisasi media yang lain, audiens, kebijakan pemerintah. Semua 

itu akan mempengaruhi isi media saat akan disampaiakan. Selain itu, pada level 

ini, media juga akan mempertimbangkan sumber penghasilannya (orientasi 

pasar). Apakah dengan isi berita seperti itu akan meningkatkan pendapat media. 

Kelima, level ideologi. Level ini menjadi salah satu penentu isi 

pemberitaan media massa. Karena level ini berangkat dari kerangka berfikir atau 

kerangka referensi tertentu yang diapakai individu untuk melihat realitas dan 
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bagaimana mereka menghadapinya. Meski dinilai abstrak, level ini bisa dikatakan 

penentu dari level-level sebelumnya. Karena ideologi sebuah media atau pimpinan 

media tertinggi itu akan mempengaruhi seluruh level-level lainnya. Misalnya level 

rutinitas media, rutinitas dalam media akan dipengaruhi oleh level individual, 

dalam level individu ini yang paling berpengaruh adalah ideologi dari individu itu 

sendiri. 

 Dalam jurnal thesis, sebuah penelitian tentang konstruksi berita yang 

disusun oleh Lasti Marina yang berjudul “ Konstruksi Berita Tentang Kampanye 

Kandidat Presiden dalam Televisi”, penelitian tersebut melihat bagaimana televisi 

membuat berita kampanye kandidat presiden, lalu unsur-unsur apa yang 

ditonjolkan dan seberapa kuat sisi ekonomi politik media menghasilkan teks. 

Disebutkan oleh Marx, media massa pada hakekatnya alat kontrol kelas karena 

berhubungan langsung dengan kepemilikan kekuasaan ekonomi dan penyebaran 

pesan yang menegaskan legitimasi dan nilai-nilai kelas dalam masyarakat, dalam 

hal ini kelas kapitalis. Efek ideologi media terhadap kepentingan kelas penguasa 

dan penciptaan ulang hubungan pasa dasarnya eksploratif dan manipulatif serta 

mempertegas dominasi kapitalisme. Saat kekuatan tertentu mendominasi seluruh 

sumber daya ekonomi politik di dalam masyarakat maka kekuatan itu juga akan 

mendominasi system komunikasi yang ada. Menurut Chesney, hal tersebut 

terwujud dalam beragam cara, termasuk dalam pembentukan struktur organisasi 

media memastikan suara dominan dikuasai yang berkepentingan sosial politik dan 

memiliki akses terhadap media.   
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Dalam Shoemaker, menurut Daniel Hallin (Eriyanto, 2002: 127) berita 

juga akan nampak pada peta ideologi, dan dia membagi menjadi tiga bidang yaitu: 

bidang penyimpangan (spare of deviance), seperti halnya perilaku lawan jenis 

yang hidup serumah tanpa ikatan pernikahan, bagi masyarakat Indonesia itu 

dianggap sebagai perilaku menyimpang. Lalu bidang kontrofersi (spare or 

legitimate controversy), kasus itu jika terjadi pada masyarakat semi liberal akan 

masuk dalam peta kontroversi, tidak semerta merta dipandang menyimpang 

namun akan diperdebatkan nilainya. Dan yang paling dalam adalah bidang 

consensus (spare of consensus), dan kasus itu bisa dianggap wajar atau 

diperbolehkan bagi masyarakat liberal, karena sudah menjadi kesepakatan 

bersama (konsensus) bahwa hidup serumah bukanlah suatu hal yang menyimpang. 

Menurut Erianto dalam analisis wacana, konsensus dibentuk melalui praktik 

sosial, politik, disipilin legal, dan bagaimana kelas, kekuasaan dan otoritas itu 

ditempatkan. Menurut Hall, konsensus tersebut tidak timbul secara alamiah dan 

spontan tetapi terbentuk lewat proses yang kompleks yang melibatkan konstruksi 

sosial dan legitimasi media di sini memainkan peranan penting. Media tidaklah 

secara sederhana dipandang sebagai refleksi dari konsensus, tetapi media 

mereproduksi dan memapankan definisi situasi yang mendukung dan melgitimasi 

suatu struktur (Erianto, 2006:28). 

Dari bidang-bidang di atas menjelaskan bagaimana peristiwa dipahami 

atau ditempatkan oleh wartawan atau media, apakah dibingkai sebagai wilayah  

penyimpangan, kontroversi atau konsensus (Tritantular, Samantha, 2009:8-13). 
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  Gambar 1.2

Spehere of 
consensus

Sphere of  

legitimate controversy

Sphere of deviance 

 

3. Bahasa, Konteks, dan Teks 

3.1  Bahasa 

Kata atau bahasa, di dalam wacana linguistik, diberi pengertian sebagai 

simbol bunyi bermakna dan berartikulasi (dihasilkan oleh alat ucap), yang bersifat 

arbitrer (berubah – ubah) dan konvensional, yang dipakai sebagai alat komunikasi 

oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran (Alex Sobur, 

2004:42).  

Sedangkan di dalam kamus bahasa Indonesia, bahasa adalah system 

lambang bunyi yang arbiter, yang dipergunakan oleh para anggota suatu 

masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri, 

percakapan (perkataan) yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun.  

Bahasa adalah kombinasi kata yang diatur secara sistematis, sehingga bisa 

digunakan sebagai alat komunikasi. Kata itu sendiri, merupakan bagian integral 
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dari symbol yang dipakai oleh kelompok masyarakatnya. Itu sebabnya kata 

bersifat simbolis. Simbol itu menurut Robert Sibarani (Wibowo, 2001:3-4), 

mengutip pendapat Van Zoes, adalah sesuatu yang dapat menyimbolkan dan 

mewakili ide, pikiran, perasaan, benda, dan tindakan secara arbitrer, konvensional, 

dan representative-interpretatif. Dalam hal ini tidak ada hubungan alamiah antara 

yang menyimbolkan dan disimbolkan. Implikasinya berarti, baik yang batiniah 

(perasaan, pikiran, atau ide), maupun lahiriah (benda dan tindakan) dapat 

disimbolkan atau diwakili simbol (alex Sobur, 2004:42-43). 

Analisis bahasa kritis mengatakan bahwa aspek kebahasaan didekati 

dengan teori yang abstrak dengan melihat gramatika. Inti dari gagasan tersebut 

adalah melihat bagaimana gramatika bahasa membawa posisi dan makna ideologi 

tertentu. Dengan kata lain, aspek ideologi itu diamati dengan melihat pilihan 

bahasa dan struktur tata bahasa yang dipakai. Bahasa, baik pilihan kata maupun 

susunan gramatika dipahami sebagai pilihan, mana yang dipilih oleh seseorang 

untuk diungkapkan membawa makna ideology tertentu. Bahasa adalah suatu 

system kategorisasi, dimana kosakata tertentu dapat dipilih yang akan 

menyebabkan makna tertentu. Bahasa bukan hannya mencerminkan realitas, tetapi 

juga dapat menciptakan realitas (Eriyanto, 2006:15,120).  

3.2 Konteks 

Konteks adalah kata – kata dan kalimat – kalimat sebelum dan sesudah 

kalimat tertentu yang sedang dipelajari seseorang (M.A.K.Halliday-Ruqaiya 

Hasan, 1992:7). Konteks memasukan semua situasi dan hal yang berada di luar 

23 
 



teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan dalam bahasa, 

situasi dimana teks tersebut diproduksi, fungsi yang dimaksudkan dan sebagainya. 

Pada dasarnya, konteks pemakaian bahasa dapat dibedakan menjadi empat 

macam, yaitu :  

1) Konteks fisik yang meliputi tempat terjadinya pemakaian bahasa dalam 

suatu komunikasi, objek yang disajikan dalam peristiwa komunikasi itu, 

dan tindakan atau perilaku dari para peran dalam peristiwa komunikasi itu. 

2) Konteks epistemis atau latar belakang pengetahuan yang sama – sama 

diketahui oleh pembicara atau pendengar. 

3) Konteks linguistic yang terdiri atas kalimat – klaimat atau tuturan – 

tuturan yang mendahului satu kalimat atau tuturan tertentu dalam peristiwa 

komunikasi. 

4) Konteks sosial yaitu relasi social dan latar seting yang melengkapi 

hubungan antara pembicara dengan pendengar.  

Dalam hubungannya dengan teks berita, ini sangat penting untuk 

dipahami, sebab berita umumnya memiliki konteks yang spesifik. Konteks sering 

kali terlupakan, atau tidak sengaja hannya dituliskan secara samar oleh seorang 

wartawan dalam berita yang ditulisnya. Bahwa konteks itu penting dalam 

penulisan sebuah berita di media massa, hal ini semata – mata agar reporter 

terhindar dari sifat bias dan prasangka dalam menyajikan beritanya (Alex Sobur, 

2004:56-58). Karna situasi social dan aturan yang melingkupinya berbeda, 

menyebabkan partisipankomunikasi harus menyesuaikan diri dengan konteks 
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yang ada. Oleh karna itu wacana harus dipahami dan ditafsirkan dari kondisi dan 

lingkungan social yang mendasarinya (Eriyanto, 2006:10).  

3.3 Teks  

Dalam kamus bahasa Indonesia (1997), teks adalah naskah yang berupa, 

kata – kata asli dari pengarang, bahasa tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, 

berpidato dan sebagainya.  

Teks adalah bahasa yang berfungsi. Berfungsi yang dimaksudkan tak lain 

adalah bahasa yang sedang melaksanakan tugas tertentu dalam konteks situasi, 

berlainan dengan kata – kata atau kalimat – kalimat lepas yang mungkin 

dituliskan di papan tulis. Maka semua contoh bahasa hidup yang ambil bagian 

tertentu dalam konteks situasi dapat disebut sebagai teks. Bahasanya mungkin 

tutur atau tulis, atau tentunya juga bentuk – bentuk sarana yang digunakan untuk 

menyatakan apa yang sedang dipikirkan (M.A.K.Halliday-Ruqaiya Hasan, 

1992:13). 

Barthes megatakan teks adalah sebuah objek kenikmatan. Sebuah 

kenikmatan dalam pembacaan sebuah teks adalah kesenangan kala menyusuri 

halaman demi halaman yang dibaca. Kenikmatan yang dimaksud selain pada 

ranah bahasa (teks), juga terkait dengan tubuh. Riceour mengajukan suatu definisi 

yang mengatakan bahwa teks adalah wacana yang difiksasikan ke dalam bentuk 

tulisan. Dengan demikian teks adalah fiksasi atau pelembagaan sebuah peristiwa 

wacana lisan dalam bentuk tulisan. Teks juga bisa diartikan sebagai seperangkat 

tanda yang ditransmisikan dari seorang pengirim kepada seorang penerima 
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melalui medium – medium tertentu dengan kode – kode tertentu. Dalam teori 

bahasa, apa yang dinamakan teks tak lebih dari himpunan huruf yang membentuk 

kata dan kalimat yang dirangkai dengan system tanda yang disepakati oleh 

masyarakat, sehingga ketika sebuah teks dibaca bisa mengungkapkan makna yang 

dikandungnya (Alex Sobur, 2004:52-54).    

4. Berita  

Berita adalah sebuah laporan atau pemberitahuan mengenai terjadinya 

sebuah peristiwa atau keadaan yang bersifat umum dan baru saja terjadi yang 

disampaikan oleh wartawan di media massa. Factor peristiwa atau keadaan 

menjadi pemicu utama terjadinya sebuah berita. Dengan akata lain, peristiwa dan 

keadaan itu merupakan fakta atau kondisi yang sesungguhnya terjadi, bukan 

rekaan atau fiksi penulisnya (Husnun Djuraid, 2009:9). 

  Didalam buku Denis Mcquail yang berjudul teori komunikasi massa, 

Wlter Lippman (1992) menjelaskan mengenai apa itu berita. Yaitu merupakan 

upaya menemukan isyarat jelas yang objektif yang memberartikan suatu 

peristiwa. Oleh karna itu berita bukan merupakan cermin kondisi social, tetapi 

laporan mengenai salah satu aspek yang telah menonjolkannya sendiri. Dengan 

demikian, perhatian kita diarahkan pada hal – hal yang menonjol (dan bernilai 

diperhatikan) sebagai laporan berita dalam bentuk yang sesuai bagi pemuatan 

terencana dan rutin. Sedangkan Robert Park (1940) di dalam buku yang sama 

lebih menaruh perhatian pada kandungan berita yang esensial. Titik tolaknya 

adalah perbandingannya dengan sejarah “bentuk pengetahuan” lainnya, yang juga 
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merupakan dokumen tentang berbagai peristiwa masa lalu dan menempatkan 

berita pada suatu kontinum yang beranjak dari pengenalan dengan sampai pada 

pengetahuan tentang. Menurut Hall (1973), terdapat tiga kaidah visibilitas berita 

yang pokok : 1) kaitannya dengan peristiwa atau kejadian (komponen tindakan), 

2) kehangatannya, 3) keberhargaannya sebagai berita atau kaitannya dengan 

beberapa hal atau orang penting. Berita sendiri bertanggung jawab menciptakan 

pengetahuan “consensus” disepanjang waktu, atas dasar mana keberhargaan berita 

dikenali oleh para wartawan dan diterima oleh public (Denis McQuail, 1987:190-

191). 

Sedangkan di dalam buku Hikmat Kusumaningrat dan Purnama 

Kusumaningrat berita terbagi menjadi dua persepsi (2007,32), menurut pers timur 

dan pers barat. Pers Timur berbeda sekali sistemnya, bahkan bertentangan dengan 

Pers Barat. Dalam Pers Timur, berita tidak dipandang sebagai komoditi, berita 

bukan barang dagangan. Berita adalah suatu proses, proses yang ditentukan 

arahnya. Berita tidak didasarkan pada maksud untuk memuaskan nafsu ingin tahu 

akan segala sesuatu yang luar biasa dan menakjubkan, melainkan pada keharusan 

ikut berusaha mengorganisasikan pembangunan dan pemeliharaan Negara 

sosialis. Berita merupakan sebuah alat propaganda pemerintah dalam menjalankan 

dan mengatur masyarakatnya, untuk mencapai suatu pembangunan Negara yang 

bersangkutan. Berbeda dengan Pers Timur, Pers Barat memandang berita sebagai 

komoditi atau sebagai barang dagangan yang dapat diperjualbelikan. Oleh karna 

itu, sebagai barang dagangan ia harus menarik. Tidak heran kalau Pers Barat 

mendefinisikan berita seperti yang diberikan oleh raja pers dari inggris, Lord 
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Northcliffe, yang mengatakan bahwa “News is anything out of ordinary” (Hikmat 

Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 2007:32-33).  

5. Framing dan Ideologi Media 

Pada dasarnya analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan 

analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Teks dimaknai 

sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir 

pandangan politik, kebijakan dan wacana, serta yang menyediakan kategori –

kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep ini kemudian 

dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada tahun 1974 (Siahaan et al, 2001:76-

77), yang mengandaikan frame sebagai kepingan – kepingan perilaku yang 

membimbing individu dalam membaca relitas. Secara sosisologis konsep frame 

analysis memelihara kelangsungan kebiasaan kita mengklasifikasi, 

mengorganisasi dan menginterpretasi secara aktif pengalaman – pengalaman 

hidup kita untuk dapat memahaminya. Schemata interpretasi itu disebut sebagai 

frame, yang memungkinkan individudapat melokalisasi, merasakan 

mengidentifikasi, dan memberi label terhadap peristiwa – peristiwa serta 

informasi. Dengan konsep yang sama Gitlin (1980) mendefinisikan frame sebagai 

seleksi, penegasan, dan eksklusi yang ketat. Ia menghubungkan konsep tersebut 

dengan proses memproduksi wacana berita dengan mengatakan, “Frames 

memungkinkan para jurnalis memproses sejumlah besar informasi secara cepat 

dan rutin, sekaligus mengemas informasi demi penyiaran yang efesien kepada 

khalayak. Konsep framing  dari para konstruksionois dalam literature sosiologi ini 
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memperkuat asumsi mengenai proses kognitif individual – penstrukturan 

representasi kognitif dan teori proses pengendalian informasi – dalam psikologi. 

Berdasarkan konsep psikologi, framing dilihat sebagai penempatan 

informasi dalam konteks yang unik, sehingga elemen – elemen tertentu suatu isu 

memperoleh alokasi sumber kognitif individu lebih besar. Konsekuensinya, 

elemen – elemen yang terseleksi menjadi penting dalam mempengaruhi penilaian 

individu dalam penarikan kesimpulan (Alex Sobur, 2004:163).     

Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah 

cara – cara atau ideology media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini 

mencermati strategi seleksi, penonjolan dan pertautan fakta ke dalam berita agar 

lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring 

interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Dengan kata lain, framing adalah 

pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang 

digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita (Alex Sobur, 

2004:161-162).  

Framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk 

dan dikonstruksi oleh media. proses pembentukan dan konstruksi realitas itu hasil 

akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari yang lebih menonjol dan yang lebih 

mudah dikenal. Akibanya khalayak lebih mudah mengingat aspek – aspek tertentu 

yang disajikan secara menonjol oleh media. Aspek – aspek yang tidak disajikan 

secara menonjol, bahkan tidak diberitakan, menjadi terlupakan dan sama sekali 

tidak diperhatkan oleh khalayak. Framing adalah sebuah cara bagaimana peristiwa 
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disajikan oleh media. Penyajian tersebut dilakukan dengan menekankan bagian 

tertentu, menonjolkan aspek tertentu, dan membesarkan cara bercerita tertentu 

dari suatu realitas atau peristiwa. Disini media menseleksi, menghubungkan dan 

menonjolkan peristiwa sehingga makna dari peristiwa lebih mudah menyentuh 

dan diingat oleh khalayak.  
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Tabel 1.1 

Robert N Entman Proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian 
tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan 
dengan aspek lainnya. Ia juga menyertakan penempatan 
informasi – informasi dalam konteks yang khas sehingga 
sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi 
yang lain.  

William A. 
Gamson 

Cara bercerita atau gugusan ide – ide yang terorganisir 
sedemikian rupa dan menghadirkan konsruksi makna 
pristiwa – peristiwa yang berkaitan dengan obyek suatu 
wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebah kemasan 
(package). Kemasan itu semacam skema atau struktur 
pemahaman yang digunakan individu untuk 
mengkonstruksimakna pesan – pesan yang ia sampaikan, 
serta untuk menafsirkan makna pesan – pesan yang ia 
terima.  

Todd Gitlin Strategi bagaimana realitas/dunia dibentuk dan 
disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada 
khalayak pembaca. Peristiwa – peristiwa ditampilkan 
kepada khalayak pembaca. Peristiwa – peristiwa 
ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan 
menarik perhatian khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan 
seleksi, pengulangan, penekanan, dan presentasi aspek 
trtentu dari realitas.  

David E. Snow and 
Robert Benford 

Pemberian makna untuk menafsirkan peristiwa dan kondisi 
yang relevan. Frame mengorganisasikan system 
kepercayaan dan diwujudkan dalam kata kunci tertentu, 
anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi, dan kalimat 
tertentu. 

Amy Binder Skema interpretasi yang digunakan oleh individu untuk 
menempatkan, menafsirkan, mengidentifikasi, dan melabeli 
peristiwa secara langsung atau tidak langsung. Frame 
mengorganisir pereistiwa yang kompleks ke dalam bentuk 
dan pola yang mdah dipahami dan membantu individu 
untuk mengerti makna peristiwa.   

Zhongdang Pan 
dan Gerald M. 
Kosicki 

Strategi konstruksi dan memprose berita. Perangkat kognisi 
yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan 
peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan konversi 
pembentukan berita.  
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Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau 

cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis 

berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta yang 

diambil, bagian mana yang ditonjolakan dan dihilangkan, dan hendak dibawa 

kemana berita tersebut.  (Eriyanto, 2005:67-68).  

6. Teori Agenda Setting 

.  Teori agenda setting ini pertama kali dikenalkan oleh Maxwell 

McCombs dan Donald L. Shaw pada tahun 1973. Teori penyusunan agenda ini 

mengatakan media (khususnya media berita) tidak selalu berhasil memberitahu 

apa yang di pikirkan, tetapi media tersebut benar – benar berhasil 

memberitahukan audience berpikir tentang apa. Media massa selalu mengarahkan 

audience pada apa yang harus di lakukan. Media memberikan agenda – agenda 

melalui pemberitaannya, sedangkan masyarakat akan mengikutinya. Menurut 

asumsi teori ini media mempunyai kemampuan menyeleksi dan mengarahkan 

perhatian masyarakat pada gagasan atau peristiwa tertentu (Nurudin, 2007:195-

196).  

Persepsi didefinisikan sebagai proses yang manusia gunakan untuk 

menginterpretasikan data – data sensoris (Lahlry, 1991). Data sensoris sampai 

kepada manusia melalui lima indra yang dimiliki oleh manusia. Hasil penelitian 

telah mengidentifikasi dua jenis pengaruh dalam persepsi, yaitu pengaruh 

structural dan fungsional. Pengaruh structural pada persepsi berasal dari aspek – 

aspek fisik rangsangan yang terpapar pada manusia, misalnya, titik – titik yang 
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disusun berdekata secara sejajar akan terlihat seperti sebentuk garis. Pengaruh – 

pengaruh fungsional adalah factor – factor psikologis yang mempengaruhi 

persepsi, dan karna itu membawa subyektivitas ke dalam proses. 

Persepsi selektif merupakan istilah yang diaplikasikan pada 

kecenderungan persepsi manusia yang dipengaruhi oleh keinginan – keinginan, 

kebutuhan – kebutuhan, skap – sikap, dan factor – factor psikologis lainnya. 

Persepsi selektif mempunyai peranan penting di dalam komunikasi seseorang. 

Persepsi selektif berarti bahwa orang yang berbeda dapat menagggapi pesan yang 

sama dengan cara yang berbeda. Tidak ada seorang komunikator yang dapat 

mengasumsikan bahwa sebuah pesan akan mempunyai ketepatan makna untuk 

semua penerima pesan atau terkadang pesan tersebut mempunyai makna yang 

sama pada semua penerima pesan. Barangkali komunikasi massa tidak hannya 

sebuah permasalahan membidik sasaran dengan anak panah, seperti saran 

beberapa model. Pesan tersebut dapat mencapai penerima pesan (mencapai 

sasaran) dan bisa jadi gagal sebelum mancapai tujuannya. Hal ini disebabkan oleh 

subyektivitas yang ada pada masing – masing penerima berita (Werner J. Severin 

dan James W. Tankard, Jr. 2005:83-84).   

Kebanyakan penelitian menunjukan persepsi itu dipengaruhi oleh saumsi – 

asumsi yang dikemukakan oleh sekelompok peneliti yang bekerja pada saat yang 

bersamaan atau pada waktu yang lain. Para pemikir transaksional telah 

mengembangkan sejumlah bukti yang meyakinkan bahwa persepsi didasarkan 

oleh asumsi. Salah satu yang paling menonjol, yang ditemukan oleh Adelbert 

Amer, Jr, disebut alah satu yang paling menonjol, yang ditemukan oleh Adelbert 
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Amer, Jr, monocular distorted room. Ruangan ini dibangun sedemikian rupa 

sehingga dinding belakang berbentuk trapezium, dimana jarak vertical ke atas 

dank e bawah pada sisi kiri dinding lebih panjang daripada jarak vertical ke atas 

dan ke bawah pada sisi kanan dinding. Sudut ini dipilih dengan teliti. Jika dua 

orang berjalan melalui ruangan dan berdiri pada sudut belakang, maka sesuatu 

yang menarik akan terjadi. Bagi si pengamat yang melihat melalui sebuah lubang, 

salah satu orang yang berada di sisi kanan akan terlihat dangat bear karna orang 

ini berada lebih dekat dengan si pengamat dan memenuhi keseluruhan ruang 

antara lantai dan langit – langit. Sedangkan salah satu orang yang berada di sisi 

kiri akan terlihat sangat kecil karna dia berada jauh dari si pengamat dan tidak 

memenuhi ruang antara lantai dan langit – langit. Ilusi ini terjadi karna pikiran si 

pngamat mengamsumsikan bhawa dinding belakang parallel dengan dinding 

depan ruangan.asumsi ini berdasarkan pengalaman terdahulu yang menggunakan 

ruangan – ruangan lain yang mirip. Ilusi ini akan semakin kuat apabila dua orang 

yang berada di sudut yang berbeda tersebut saling bertukar tempat, maka salah 

satu akan terlihat lebih besar dan yang satunya lagi akan terlihat lebih kecil tepat 

di depan mata si pengamat (Werner J. Severin dan James W. Tankard, Jr. 

2005:85-86).  

Sejumlah hal penting dapat diikhtisarkan dari hasil penelitian. Pertama, isi 

media cenderung terlalu menyajikan bagian atas masyarakat, yaitu orang – orang 

dan bidang pekerjaan dengan penghasilan, status, dan pengaruh besar. Ini terjadi 

dalam berita yang lebih memberikan akses pada sumber, ahli dan pemimpin 

resmi, dalam fiksi yagng menciptakan karakter dengan status tinggi dan lokasi 
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pengisahan di lingkungan penduduk kelas menengah (DeFleur, 1964). Pada saat 

yang sama, media cenderung menyimpan kea rah lain untuk mewakili sejumlah 

pembelot dan perusuh yang tidak sepadan. Kedua, dalam lokasi yang 

digambarkan erita atau kisah fiksi, terdapat bias ke arah beberapa Negara dan 

tempat yang disenangi seperti Amerika, Eropa Barat, dan berbagai kota 

internasional yang terkemuka. Ketiga, isi media cenderung mengandung stereotip 

tentang minoritas dan kelompok luar, seperti kaum wanita, kelompok etnis, 

militant buruh, orang – orang miskin dan para imigran. Keempat, media 

cenderung menyediakan banyak dongeng tentang situasi dan perilaku yang, karna 

alasan yang sama cenderung merupakan kebenaran historis dan manusia tertentu. 

Hal ini mungkin benar dalam kaitannya dengan dongeng perang, atau orang – 

orang Amerika yang mejelajah tempat pemukiman baru, atau spesionase, atau 

polisi, atau nasionalisme, atau seksualitas. Kelima, dalam pemilihan berbagai 

peristiwa, isi media memusatkan perhatian kepada hal – hal yang bersifat dramatis 

dan kekerasan. Akhirnya dalam melaporkan hubungan perburuhan, peristiwa 

pemogokan jauh lebih ditonjolkan ketimbang banyak peristiwa lainnya (McQuail, 

1987:186-187).     

Tesis utama teori ini adalah besarnya perhatian masyarakat tehadap sebuah 

isu, yang amat bergantung seberapa besar media memberikan perhatian isu 

tersebut. Bila satu media, apalagi sejumlah media, menaruh sebuah kasus pada 

headline, diasumsikan kasus itu pasti memperoleh perhatian yang besar dari 

khalayak (Alex Sobur, 2004:167). 
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 Dalam memberitakan konflik, media seharusnya tidak melakukan 

dramatisasi terhadap fakta. Karna hal itu langsung ataupun tidak langsung akan 

memicu konflik lanjutan dan menjadi provokasi bagi pihak – pihak yang bertikai. 

Seridaknya hal ini telah terbukti pada kasus yang hamper sama di belahan dunia 

lain. Yugoslavia misalnya, media memainkan peran penting dalam mengubah 

warga yang semula damai menjadi saling bermusuhan. Terdapat banyak teori 

yang dapat menjelaskan kuatnya pengaruh media terhadapa publik. Teori agenda 

setting memperkuat kembali posisi dan penetrasi media terhadap khalayak. Isu 

yang diagendakan media, menjadi isu yang dianggap paling penting oleh public. 

Berdasarkan konsepnya, Gamson (sudibyo, 1999:24-27) mendefinisikan framing 

dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan cultural yang menghasilkan framing 

dalam level individual. Dalam level cultural, frame pertama – tama dapat 

dimaknai sebagai batasan – batasan wacana serta elemen – elemen konstitutif 

yang tersebar dalam konstruksi wacana. Sedangkan asumsi dasar dari framing 

level individu adalah bahwa individu selalu bertindak atau mengambil keputusan 

secara sadar, rasional, dan intensional. Individu selalu menyertakan pengalaman 

hidup, wawasan sosial, dan kecenderungan psikologinsya dalam menginterpretasi 

pesan yang ia terima (Alex Sobur, 2004:171-172). 

7. Undang – undang Keterbukaan Informasi Publik 

Memasuki era reformasi, yang kini berkembang menjadi era demokrasi. 

Kebebasan dalam berbicara dan berpendapat tentu saja menjadi poin penting 

dalam menjalankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Transparansi dan 

keterbukaan atas segala informasi kepada publik tentu harus menjadi prioritas 
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dalam menjalankan sistem demokrasi, yang saat ini menjadi sistem yang diusung 

oleh pemerintah. Melalui Undang – Undang no. 14 tahun 2008, pemerintah telah 

menyatakan bahwa, keterbukaan informasi kepada publik merupakan salah satu 

hak warga Negara dalam mengetahui dan mengawasi badan publik khususnya 

pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana Negara.  

Lantas apakah kawat diplomatik yang disebarkan oleh wikileaks dan 

dimuat oleh dua koran Australia merupakan salah satu bagian dari informasi 

publik yang perlu diketahui oleh publik. Lalu bagaimana dengan dokumen Negara 

yang memang merupakan arsip penting dan tidak untuk diketahui oleh publik, 

dengan alasan dapat menggangu dan mengancam kesatuan Negara tersebut. 

Seperti apakah informasi yang dimaksud dalam undang – undang no 14 tahun 

2008, dan bagaimana aturan yang berlaku mengenai informasi yang dimaksud. 

Berikut merupakan isi dari undang – undang no 14 tahun 2008. 

  

37 
 



UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 14 TAHUN 2008 

TENTANG 
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : 
a. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi   

pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian 
penting bagi ketahanan nasional; 

b. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan 
keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara 
demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan 
penyelenggaraan negara yang baik; 

c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam 
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan 
Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan 
publik; 

d. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk 
mengembangkan masyarakat informasi; 

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk UndangUndang tentang 
Keterbukaan Informasi Publik; 

Mengingat : 
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J UndangUndang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
M E M U T U S K A N: 

Menetapkan : UNDANG - UNDANG TENTANG KETERBUKAAN 
INFORMASI PUBLIK. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang 

mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya 
yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai 
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. 

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan 
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan 
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3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain 
yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, 
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau 
organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 

4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan 
UndangUndang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk 
teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa 
informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. 

5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik 
dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan 
menggunakan informasi berdasarkan perundangundangan. 

6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak 
melalui bantuan mediator komisi informasi. 

7. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para 
pihak yang diputus oleh komisi informasi. 

8. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki 
posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. 

9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang 
bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, 
dan/atau pelayanan informasi di badan publik. 

10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan 
publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik 
sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini. 

12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum 
Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur 
dalam Undang- Undang ini. 

BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 
Asas 

Pasal 2 
1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap 

Pengguna Informasi Publik. 
2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. 
3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi 

Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. 
4. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan 

UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada 
pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan 
kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa 
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menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar 
daripada membukanya atau sebaliknya. 

Bagian Kedua 
Tujuan 
Pasal 3 

Undang-Undang ini bertujuan untuk: 
a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan 

publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, 
serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 

b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan 
publik; 

c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik 
dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 

d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, 
efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 

e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang 
banyak; 

f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 
dan/atau 

g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan 
Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. 

BAB III 
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI 

PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK 
Bagian Kesatu 

Hak Pemohon Informasi Publik 
3. Pasal 4 

(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang ini. 

(2) Setiap Orang berhak: 
a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; 
b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk 

memperoleh Informasi Publik; 
c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai 

dengan Undang-Undang ini; dan/atau 
d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan 

perundangundangan. 
(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi 

Publik disertai alasan permintaan tersebut. 
(4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan 

apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau 
kegagalan sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini. 
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Bagian Kedua 
Kewajiban Pengguna Informasi Publik 

Pasal 5 
(1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 
(2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia 

memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan 
sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 

Bagian Ketiga 
Hak Badan Publik 

(1) Pasal 6 
(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 
(2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 
(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. informasi yang dapat membahayakan negara; 
b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari 

persaingan usaha tidak sehat; 
c. informasi yang berkaitan dengan hakhak pribadi; 
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau 
e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. 

Bagian Keempat 
Kewajiban Badan Publik 

Pasal 7 
(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan 

Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon 
Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan 
ketentuan. 

(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan 
tidak menyesatkan. 

(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan 
Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan 
dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien 
sehingga dapat diakses dengan mudah. 

(4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan 
yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik. 

(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat 
pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan 
keamanan negara. 

(6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau 
media elektronik dan nonelektronik. 
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Pasal 8 
Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian 
Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan. 

BAB IV 
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN 

Bagian Kesatu 
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala 

1.
Pasal 9 

 Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. 
2. Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; 
b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; 
c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau 
d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan. 

4. Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. 

5. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat 
dan dalam bahasa yang mudah dipahami. 

6. Caracara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait. 

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan 
menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi 
Informasi. 

Bagian Kedua 
Informasi yang Wajib Diumumkan secara Sertamerta 

Pasal 10 
(1) Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang 

dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. 
(2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat 
dan dalam bahasa yang mudah dipahami. 
 

Bagian Ketiga 
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat 

Pasal 11 
(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: 

a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, 
tidak termasuk informasi yang dikecualikan; 

b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; 
c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; 
d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan 

Badan Publik; 
e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; 
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f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam 
pertemuan yang terbuka untuk umum; 

g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan 
masyarakat; dan/atau 

h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur 
dalam UndangUndang ini. 

(2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan 
mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik 
yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan 
Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna 
Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. 

Pasal 12 
Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang 
meliputi: 
a. jumlah permintaan informasi yang diterima; 
b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan 

informasi; 
c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau 
d. alasan penolakan permintaan informasi. 

Pasal 13 
(1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan 

Publik: 
a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan 
b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi 

secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar 
layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. 

(2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf 

a. a dibantu oleh pejabat fungsional. 
Pasal 14 

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan 
Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara 
dalam UndangUndang ini adalah: 
a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, 

jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam 
anggaran dasar; 

b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan 
komisaris perseroan; 

c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan 
tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit; 

d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan 
lembaga pemeringkat lainnya; 
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e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan 
direksi; 

f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas; 
g. kasus hukum yang berdasarkan UndangUndang terbuka sebagai Informasi 

Publik; 
h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip - 

prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan 
kewajaran; 

i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang; 
j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan; 
k. perubahan tahun fiskal perusahaan; 
l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau 

subsidi; 
m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau 
n. informasi lain yang ditentukan oleh UndangUndang yang berkaitan dengan 

Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah. 
Pasal 15 

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam UndangUndang 
ini adalah: 
a. asas dan tujuan; 
b. program umum dan kegiatan partai politik; 
c. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya; 
d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
e. mekanisme pengambilan keputusan partai; 
f. keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/munas dan/atau 

keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 
partai terbuka untuk umum; dan/atau 

g. informasi lain yang ditetapkan oleh UndangUndang yang berkaitan dengan 
partai politik. 

Pasal 16 
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi nonpemerintah dalam 
UndangUndang ini adalah: 
a. asas dan tujuan; 
b. program dan kegiatan organisasi; 
c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya; 
d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri; 

e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi; 
f. keputusankeputusan organisasi; dan/atau 
g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan. 

 
 
 
 

44 
 



BAB V 
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

Pasal 17 
Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik 
untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: 
a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 

Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu 
informasi yang dapat: 

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 
2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang 

mengetahui adanya tindak pidana; 
3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencanarencana yang 

berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan 
transnasional; 

4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau 
keluarganya; dan/atau 

5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak 
hukum. 

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 
Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas 
kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 

c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 
Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, 
yaitu: 

1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan 
negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau 
evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; 

2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan 
taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan 
keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan 
pengakhiran atau evaluasi; 

3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan 
dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta 
rencana pengembangannya; 

4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi 
militer; 

5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas 
pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat 
membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau 
data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam 
perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 

6. sistem persandian negara; dan/atau 
7. sistem intelijen negara. 

d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 
Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 
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e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 
Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: 

1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, 
saham dan asset vital milik negara; 

2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi 
institusi keuangan; 

3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, 
perubahan pajak tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; 

4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 
5. rencana awal investasi asing; 
6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan 

lainnya; dan/atau 
7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. 

f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 
Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri : 
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara 

dalam hubungannya dengan negosiasi internasional; 
2. korespondensi diplomatik antarnegara; 
3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan 

hubungan internasional; dan/atau 
4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar 

negeri. 
g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik 

yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; 
h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 

Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis 

seseorang; 
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 
4. hasilhasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan 

rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan 

kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. 
i. memorandum atau suratsurat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, 

yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi 
atau pengadilan; 

j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang. 
Pasal 18 

(1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah 
informasi berikut: 
a. putusan badan peradilan; 
b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan 

lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam 
ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum; 

c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan; 
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d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum; 
e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum; 
f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau 
g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2). 

(2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila : 
a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; 

dan/atau 
b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatanjabatan 

publik. 
(3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, 
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara 
Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh UndangUndang 
dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan 
huruf j. 

(4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden. 

(5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk 
kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan 
atau kekayaan negara di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Jaksa 
Agung sebagai pengacara Negara kepada Presiden. 

(6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) 
diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, 
Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga 
Negara Penegak Hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung. 

(7) Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara 
dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang 
dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). 

Pasal 19 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib 
melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik 
tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang. 

Pasal 20 
(1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf 

c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 
BAB VI 

MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI 
Pasal 21 

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, 
tepat waktu, dan biaya ringan. 
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Pasal 22 
(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk 

memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis 
atau tidak tertulis. 

(2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, 
subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta 
oleh Pemohon Informasi Publik. 

(3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi 
Publik yang diajukan secara tidak tertulis. 

(4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan 
Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa 
nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima. 

(5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat 
elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan. 

(6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor 
pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi. 

(7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan 
Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang 
berisikan : 
a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; 
b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai 

informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di 
bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan 
mengetahui keberadaan informasi yang diminta; 

c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; 

d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan 
materi informasi yang akan diberikan; 

e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang 
dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan 
materinya; 

f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau 
h. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang 

diminta. 
(8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk 

mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling 
lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara 
tertulis. 

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada 
Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi. 
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BAB VII 
KOMISI INFORMASI 

Bagian Kesatu 
Fungsi 

Pasal 23 
Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan 
UndangUndang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis 
standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik 
melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. 

Bagian Kedua 
Kedudukan 

Pasal 24 
(1) Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi 

provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota. 
(2) Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara. 
(3) Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi 

Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. 
Bagian Ketiga 

Susunan 
Pasal 25 

(1) Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang 
mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. 

(2) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi 
kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur 
pemerintah dan unsur masyarakat. 

(3) Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan 
didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota. 

(4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi. 
(5) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan 

musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi dan apabila tidak tercapai 
kesepakatan dilakukan pemungutan suara. 

Bagian Keempat 
Tugas 

Pasal 26 
(1) Komisi Informasi bertugas : 

a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian 
Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi 
nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik 
berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; 

b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan 
c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. 

(2) Komisi Informasi Pusat bertugas: 
a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui 

Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi; 
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b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di 
daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi 
kabupaten/kota belum terbentuk; dan 

c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan 
UndangUndang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktuwaktu jika diminta. 

(3) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota 
bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di 
daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. 

Bagian Kelima 
Wewenang 

Pasal 27 
(1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang: 

a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa; 
b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan 

Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan 
Sengketa Informasi Publik; 

c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun 
pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi 
Publik; 

d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam 
Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan 

e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga 
masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi. 

(2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian 
Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan 
Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota 
selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota 
tersebut belum terbentuk. 

(3) Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian 
sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang 
bersangkutan. 

(4) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan 
penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat 
kabupaten/kota yang bersangkutan 

Bagian Keenam 
Pertanggungjawaban 

Pasal 28 
(1) Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan 

menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan 
wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(2) Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan 
menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan 
wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang 
bersangkutan. 
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(3) Komisi Informasi kabupaten/kota bertanggung jawab kepada 
bupati/walikota dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, 
tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
kabupaten/ kota yang bersangkutan. 

(4) Laporan lengkap Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) bersifat terbuka untuk umum. 

Bagian Ketujuh 
Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi 

Pasal 29 
(1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi 

dilaksanakan oleh sekretariat komisi. 
(2) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah. 
(3) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan 

oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan 
informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi. 

(4) Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas 
dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi 
yang bersangkutan. 

(5) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat 
yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi 
di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan. 

(6) Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi 
Informasi kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
kabupaten/kota yang bersangkutan. 

Bagian Kedelapan 
Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 30 
(1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi: 

a. warga negara Indonesia; 
b. memiliki integritas dan tidak tercela; 
c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam 

dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih; 
d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan 

Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan 
publik; 

e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik; 
f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik 

apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi; 
g. bersedia bekerja penuh waktu; 
h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan 
i. sehat jiwa dan raga. 

(2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah 
secara terbuka, jujur, dan objektif. 
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(3) Daftar calon anggota Komisi Informasi wajib diumumkan kepada 
masyarakat. 

(4) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon 
anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan 
disertai alasan. 

Pasal 31 
(1) Calon anggota Komisi Informasi Pusat hasil rekrutmen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) 
orang calon. 

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Komisi 
Informasi Pusat melalui uji kepatutan dan kelayakan. 

(3) Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. 

Pasal 32 
(1) Calon anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi 

kabupaten/kota hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 
(2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota oleh gubernur dan/atau 
bupati/walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 
15 (lima belas) orang calon. 

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota 
memilih anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi 
kabupaten/kota melalui uji kepatutan dan kelayakan. 

(3) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi 
kabupaten/kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota 
selanjutnya ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota. 

Pasal 33 
Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan 
dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. 

Pasal 34 
(1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi dilakukan berdasarkan keputusan 

Komisi Informasi sesuai dengan tingkatannya dan diusulkan kepada 
Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, kepada gubernur untuk Komisi 
Informasi provinsi, dan kepada bupati/walikota untuk Komisi Informasi 
kabupaten/kota untuk ditetapkan. 

(2) Anggota Komisi Informasi berhenti atau diberhentikan karena: 
a. meninggal dunia; 
b. telah habis masa jabatannya; 
c. mengundurkan diri; 
d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara; 
e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang 

bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun 
berturutturut; atau 
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f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang 
putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi. 

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui 
Keputusan Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, keputusan gubernur 
untuk Komisi Informasi provinsi, dan/atau keputusan bupati/walikota untuk 
Komisi Informasi kabupaten/kota. 

(4) Pergantian antarwaktu anggota Komisi Informasi dilakukan oleh Presiden 
setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia untuk Komisi Informasi Pusat, oleh gubernur setelah 
berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi 
untuk Komisi Informasi provinsi, dan oleh bupati/walikota setelah 
berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
kabupaten/kota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota. 

(5) Anggota Komisi Informasi pengganti antarwaktu diambil dari urutan 
berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah 
dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi pada 
periode dimaksud. 

BAB VIII 
KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA 

MELALUI KOMISI INFORMASI 
Bagian Kesatu 

Keberatan 
Pasal 35 

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara 
tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
berdasarkan alasan berikut: 
a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; 
b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal9; 
c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; 
d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; 
e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; 
f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau 
g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam 

UndangUndang ini. 
(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g 

dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. 
Pasal 36 

(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu 
paling lambat 30(tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). 

(2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan 
tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik 
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 
diterimanya keberatan secara tertulis. 
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(3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang 
ditetapkan oleh bawahannya. 

Bagian Kedua 
Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi 

Pasal 37 
(1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi 

Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi 
Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan 
atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses 
keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik. 

(2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan 
tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). 

Pasal 38 
(1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi 

Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian 
Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan 
penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 

(2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja. 

Pasal 39 
Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat 
final dan mengikat. 

BAB IX 
HUKUM ACARA KOMISI 

Bagian Kesatu 
Mediasi 
Pasal 40 

(1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan 
bersifat sukarela. 

(2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap 
pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf 
d, huruf e, huruf f, dan huruf g. 

(3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk 
putusan Mediasi Komisi Informasi. 

Pasal 41 
Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator. 
Bagian Kedua Ajudikasi 

Pasal 42 
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh 
Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak 
berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau 
salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan. 
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Pasal 43 
(1) Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling 

sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah gasal. 
(2) Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum. 
(3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumendokumen yang 

termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka 
sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup. 

(4) Anggota Komisi Informasi wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3). 

Bagian Ketiga 
Pemeriksaan 

Pasal 44 
(1) Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa 

Informasi Publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan 
tersebut kepada pihak termohon. 

(2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan 
Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar 
keterangannya dalam proses pemeriksaan. 

(3) Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi 
Informasi dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan 
ataupun tertulis. 

(4) Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada 
wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. 

Bagian Keempat 
Pembuktian 

Pasal 45 
(1) Badan Publik harus membuktikan halhal yang mendukung pendapatnya 

apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a. 

(2) Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya 
apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian 
Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) 
huruf b sampai dengan huruf g. 

Bagian Kelima 
Putusan Komisi Informasi 

Pasal 46 
(1) Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap 

seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah 
di bawah ini: 
a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk 

memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh 
Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; 
atau 

b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian 
atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. 
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(3) Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu 
perintah di bawah ini: 
a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk 

menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam 
UndangUndang ini; 

b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam 
jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam 
UndangUndang ini; atau 

c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan 
mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi. 

(4) Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, 
kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan. 

(5) Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak 
yang bersengketa. 

(6) Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki 
pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota komisi 
tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan 
dari putusan tersebut. 

BAB X 
GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI 

Bagian Kesatu 
Gugatan ke Pengadilan 

Pasal 47 
(1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila 

yang digugat adalah Badan Publik negara. 
(2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang 

digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 48 
(1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat 

(2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang 
bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi 
dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah 
diterimanya putusan tersebut. 

(2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi 
Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup. 

Pasal 49 
(1) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam 

penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan 
akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah 
satu perintah berikut: 
a. membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan 

Badan Publik: 
1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan 

oleh Pemohon Informasi Publik; atau 
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2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta 
oleh Pemohon Informasi Publik. 

b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan 
Publik: 
1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh 

Pemohon Informasi Publik; atau 
2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta 

oleh Pemohon Informasi Publik. 
(2)  Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam 

penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan 
huruf g berisi salah satu perintah berikut: 
a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk 

menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam 
UndangUndang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka 
waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam UndangUndang 
ini; 

b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau 
c. memutuskan biaya penggandaan informasi. 
d. Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan 

salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa. 
Bagian Kedua 

Kasasi 
Pasal 50 

Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan 
negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam 
waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tata usaha 
negara atau pengadilan negeri. 

BAB XI 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 51 
Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara 
melawan hokum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 

Pasal 52 
Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, 
dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara 
berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara sertamerta, Informasi 
Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus 
diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UndangUndang ini, dan 
mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 
1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta 
rupiah). 

Pasal 53 
Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, 
merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media 
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apa pun yang dilindungi Negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan 
umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

Pasal 54 
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau 

memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf 
g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah). 

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau 
memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak 
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). 

Pasal 55 
Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar 
atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). 

Pasal 56 
Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam UndangUndang ini dan juga 
diancam dengan sanksi pidana dalam UndangUndang lain yang bersifat khusus, 
yang berlaku adalah sanksi pidana dari UndangUndang yang lebih khusus 
tersebut. 

Pasal 57 
Tuntutan pidana berdasarkan UndangUndang ini merupakan delik aduan dan 
diajukan melalui peradilan umum. 

BAB XII 
KETENTUAN LAINLAIN 

Pasal 58 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan 
Publik Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

BAB XIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 59 
Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak 
diundangkannya UndangUndang ini. 

Pasal 60 
Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak 
diundangkannya UndangUndang ini. 

Pasal 61 
Pada saat diberlakukannya UndangUndang ini Badan Publik harus melaksanakan 
kewajibannya berdasarkan UndangUndang. 
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Pasal 62 
Peraturan Pemerintah sudah harus ditetapkan sejak diberlakukannya 
UndangUndang ini. 

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 63 
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. 

Pasal 64 
(1) UndangUndang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal 

diundangkan. 
(2) Penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, 

sosialisasi, sarana dan prasarana, serta halhal lainnya yang terkait dengan 
persiapan pelaksanaan Undang-Undang ini harus rampung paling lambat 2 
(dua) tahun sejak UndangUndang ini diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 
Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 30 April 2008 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd 
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 30 April 2008 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
ANDI MATTALATTA 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 61 
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PENJELASAN 
ATAS 

UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 14 TAHUN 2008 

TENTANG 
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 

I. UMUM 
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F 
disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 
Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak 
untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan 
terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk 
undangundang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi 
maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan 
hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan 
bernegara yang demokratis. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan 
penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh 
Informasi sesuai dengan peraturan perundangundangan. Hak atas Informasi 
menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk 
diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat 
dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga 
relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses 
pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak 
berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.  
Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting 
sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan  

(1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; 
(2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi 

secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;  
(3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk 

membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. 
Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi 
Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. 
Lingkup Badan Publik dalam Undangundang ini meliputi lembaga eksekutif, 
yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik 
yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga 
swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau 
menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, 
sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan 
prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta 
masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu 
prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. 
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Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik 
termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang 
sebaikbaiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan 
pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik 
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik 
(good governance).   
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F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Untuk mengetahui konstruksi majalah Tempo seputar pemberitaan 

Wikileaks, terkait surat kawat diplomatik Amerika yang menyangkut Negara 

Indonesia, penelitian ini akan menggunakan metode analisis framing dengan 

pendekatan model framing Pan dan Kosicki. Dengan menggunakan metode 

analisis framing ini, peneliti akan melihat seperti apa struktur, perangkat framing, 

serta unit yang dibangun oleh media melalui teks yang ditampilkan. Sehingga 

akan terbaca persepsi media serta ideologi yang  yang akan disampaikan kepada 

publik. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun objek yang diteliti dan menjadi ruang lingkup dari penelitian ini 

adalah majalah Tempo edisi 21 – 27 Maret 2011, pada rubrik laporan utama yang 

berjudul “Tergelitik Wikileaks”. 

Tabel 1.2 

No. Jenis Tulisan Judul halaman 
1. Opini Dikilik – Kilik Wikileaks 23 
2. Laporan Utama • Pukulan Pertama 3.059 

Kawat 
• Order Istana Untuk Pejanten 

26 
29 

  • Madu Penambal Bocoran 
Wiki 

30 

3. Seleksi Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dokumentasi dengan 

menghimpun data dari majalah Tempo edisi 21 – 27 Maret 2011 pada rubrik 
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laporan utama yang berjudul “Pukulan Pertama 3.059 Kawat”, serta majalah 

Tempo yang mengulas tentang berita Wikileaks, sebagai data tambahan mengenai 

situs Wikileaks. Ditambah pengambilan data dari kepustakaan berkaitan dengan 

data-data yang menjadi perangkat pendukung analisis dalam melakukan 

penelitian. Data berasal dari buku literatur, internet, jurnal dan sumber media yang 

diteliti. 

4. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti 

adalah teknik analisis framing dengan pendekatan model Pan dan Kosicki. 

Zhongdan Pan dan Geral M. Kosicki (1993) mengatakan dalam tulisan mereka, 

mengoprasionalkan empat dimensi structural teks berita sebagai perangkat 

framing : sintaksis, skrip, tematik dan retoris. Keempat dimensi struktural ini 

membentuk semacam tema yang mempertautkan elemen – elemen semantik narasi 

berita dalam suatu koherensi global. Model ini berasumsi bahwa setiap berita 

mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide. Frame merupakan 

suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita 

kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata, atau kalimat tertentu ke dalam 

teks secara keseluruhan. Frame berhubungan dengan makana. Bagaimana 

seseeorang memaknai suatu peristiwa, dapat dilihat dari perangkat tanda yang 

dimunculkan dalam teks.  

Struktur sintaksis bisa diamatai dari bagan berita. Sintaksis berhubungan 

dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa yang meliputi pernyataan, 
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opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa ke dalam bentuk susunan kisah berita. 

Dengan demikian, struktur sintaksis ini bisa diamatai dari bagan berita (headline 

yang dipilih, lead yang dipakai, latar informasi yang dijadikan sandaran, sumber 

yang dikutip, dan sebagainya). Struktur skrip meihat bagaimana strategi bercerita 

atau bertutur yang dipakai wartawan dalam mengemas peristiwa.  

KERANGKA FRAMING PAN DAN KOSICKI 

STRUKTUR PERANGKAT FRAMING UNIT YANG 
DIAMATI 

Sintaktis 
Cara wartawan 
menyusun fakta 

1. Skema berita Headline, lead, latar 
informasi, sumber, 
pernyataan, penutup 

Skrip 
Cara wartawan 
mengisahkan fakta 

2. Kelengkapan berita 5W+1H 

Tematik 
Cara wartawan menulis 
fakta 

3. Detail 
4. Maksud kalimat, 

hubungan 
5. Nominalisasi antar 

kalimat 
6. Koherensi 
7. Bentuk kalimat 
8. Kata ganti 

Paragraph, proposisi, 

Retoris 
Cara wartawan 
menekankan fakta 

9. Leksikon 
10. Grafis 
11. Metaphor 
12. Pengandaian 

Kata, idiom, 
gambar/foto, garfik 

Didalam model ini, sebuah ide atau gagasan serta perspektif media dalam 

melihat suatu peristiwa menjadi poin penting yang akan disampaikan terhadap 

publik. Dengan memframing suatu berita yang akan disampaikan, secara halus 

media yang diwakili oleh wartawan akan menggiring pola pikir serta perspektif 

publik kepada perspektif serta ideologi yang diusung oleh media tersebut. Hasil 

inilah yang diharapkan oleh media terhadap pemberitaan yang akan terpublish 

secara luas.  


