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KATA PENGANTAR 
PENYUNTING

Pada saat membuat pengantar ini, saya teringat atas sebuah 
posting status di media sosial (Facebook). Status ini milik salah 
satu teman saya, seorang anak muda yang kritis dan kreatif. 
Saya tertarik pada status ini karena memiliki spirit yang relevan 
dengan tema buku kali ini tentang Membangun Pers Indonesia 
yang Bertanggungjawab. Selain itu, kasus yang diangkat dan 
analisa kritisnya juga sebuah cerminan terkini dari realitas me-
dia di negara kita. 

Saya akhirnya memutuskan untuk menampilkan status 
teman saya tadi di pengantar ini, tentu saja dengan seijinnya, 
termasuk ijin untuk mengedit sedikit dari status tersebut. Sta-
tus teman saya, namanya Iqbal Daryanto, diposting pada tang-
gal 6 Maret 2015. Pada saat terakhir saya melihat status ini, 
ternyata sudah pernah dibagikan (share) sebanyak 4.077 shares, 
mendapatkan 4.288 likes dan ribuan comments. Angka statis-
tik ini sungguh menunjukkan sebuah respon luar biasa di jagad 
Facebook. Minimal bisa dijadikan indikasi bahwa status ini 
mampu ‘mengusik’ pembaca pasif menjadi peduli dan menjadi 
kritis. Peduli dan selanjutnya menjadi kritis atas sebuah realitas 
yang dihasilkan media, sangat diperlukan untuk saling menga-
wasi antara media dan masyarakat.

Berikut saya tampilkan tulisan Iqbal tersebut, melalui be-
berapa edit. Namun, mohon maaf kepada pembaca, apabila gaya 
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tulisannya kadang agak vulgar. Maklum, penulisnya masih anak 
muda yang ekspresif dan juga karena medianya adalah Social 
Media Facebook dengan segala dinamika kebebasan ekspresi 
informalnya.

SEKAMPRET INIKAH MEDIA KITA?

Sejak dua hari yang lalu, saya sekilas melihat beberapa 
teman ngeshare tautan dari Media Online. Berita yang 
sangat ‘wow’, berjudul: “Di AS Heboh Makhluk Seram 
Bawah Tanah Muncul ke Permukaan Bumi.” (!!!)

Pagi tadi saya buka link itu. Ternyata benar. ‘Media Online’ 
tersebut mengabarkan penemuan ribuan makhluk aneh 
oleh NASA, di Amerika!! Makhluk-makhluk me nyeramkan 
itu tinggal di 20 mil bawah tanah, dengan menggunakan 
terowongan-terowongan rahasia. Fisik makhluk yang di-
sebut ‘mole people’ tersebut berbeda dengan manusia, 
karena tangannya berselaput dan bercakar, dan seterus-
nya.

Mrongos membaca kabar-kabar itu, saya iseng gugling 
dengan kata kunci “mole people”. Link-link dalam baha-
sa Inggris pun bermunculan. Tapi isinya ya beda banget 
sama ‘Media Online’ tadi. Mole people di situ (misalnya di 
Newyorktimes dan Newyorkpost, masing-masing diunggah 
pada tahun 1990 dan 2009) adalah para gelandangan yang 
menghabiskan puluhan tahun di terowongan-terowongan 
kereta bawah tanah di New York! Ya, gelandangan! Mereka 
manusia biasa!!

Masih penasaran jangan-jangan ada info lain, saya terus-
kan searching dengan kata kunci “mole people, NASA”. 
Naaah, ketemulah link berbahasa Inggris yang poin-poin 
informasinya persis sama dengan ‘Media Online’ tadi, 
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yaitu dari Burlingtonnews. Cuma satu itu saja yang saya 
temukan, itu pun tak jelas diaplod tahun berapa.

Tak puas dengan satu berita saja, saya teruskan gu gling. 
Dan.. ya Allaah, akhirnya saya nemu link berbahasa 
I nggris dengan foto-foto makhluk aneh yang sama dengan 
punyanya ‘Media Online’ tadi. Link berita kapankah itu? 
Berita mbahmu. Itu artikel tentang sebuah film science-
fiction, yang dibuat pada tahun 1956!!

Jelaslah sudah. Apa yang diberitakan ‘Media Online’ tadi 
pada rubrik “Internasional” adalah terjemahan Burling-
tonnews yang nggak jelas kapan munculnya, dengan ilus-
trasi potongan scene film yang dibikin pada lebih dari 
setengah abad silam!! Setengah abad silam!!!

Sambil ndremimil mengucap seribu nama Tuhan, saya gu-
gling sekali lagi dengan kata-kata kunci berbahasa Indo-
nesia. Dan hadirlah petunjuk-Nya yang terang benderang, 
bahwa versi yang persis sama dengan “berita” ‘Media On-
line’ tadi bermunculan pula di blog-blog sampah. 

Apakah mereka cuma kopas dari ‘Media Online’ tadi?

Nehi, nehi. Salah satu blog mengunggah mole people pada 
tahun 2011, dan blog lainnya pada 2012. Tiga hingga em-
pat tahun silam!! Artinya, jika ada yang kopas, maka ‘Me-
dia Online’ tadilah kopaser militan itu. 

***

Demi Tuhan, sekampret inikah media kita? Tautan berita 
‘Media Online’ tadi banyak sekali yang ngeshare, dan me-
reka-mereka itu percaya. Mungkin satu dua orang nge-
share buat ngejek, tapi faktanya saya lihat sendiri banyak 
yang membaginya sambil terpukau, berdecak, dan ada 
pula yang mengucap Subhanallah.
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Se-melacur itukah ‘Media Online’ tadi? Hanya demi me-
nyembah rating??

Saya akan lebih mafhum jika yang mengunggah berita gi-
tuan blog-blog sampah, misalnya. Mereka yang mengklaim 
“media alternatif”, tapi tampaknya sama sekali tidak me-
megang lisensi kewartawanan. Saya tentu juga nggak akan 
menggubris kalau yang ngepost kabar beginian adalah 
blog-blog busuk pendulang Adsense.

Lha tapi ‘Media Online’ tadi kan isinya wartawan, diakui 
sebagai media resmi, dan pastinya wartawannya juga di-
lindungi UU Pers, kan?

Oke, oke. Saya paham. Sudah tak terhitung lagi media 
online (yang media beneran) menghamba rating dengan 
pelintiran-pelintiran berita, atau minimal pelintiran 
judul. Tapi basis laporan mereka tetap fakta. Perkara mau 
mereka racik macam apa itu fakta, biarkan publik semakin 
cerdas menilainya. Tapi kan ya bukan ala mole people-nya 
‘Media Online’ tadi to yaaa!

Sekarang, gimana kalau kita tuntut? Hak publik kan ini?

Di “berita” Media Online tadi itu ada nama editornya. Tapi 
saya agak-agak memaafkan dia. Saya yakin dia digencet 
dengan target jumlah klik oleh bosnya, redaktur ‘Media 
Online’ tadi. Kalau gagal, dia mungkin dipecat, nganggur, 
dan nggak kuat beli beras yang semakin mahal ini.

Nah, tapi si redakturnya sendiri (bukan si penulis 
“berita”nya) gimana? Kalau kita tuntut dia ke pengadilan 
karena melanggar pasal entah apa, karena pembodohan 
publik dan sebagainya, apa iya nanti bakalan dibales de-
ngan serangan balik “kriminalisasi wartawan”? Ha??
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Atas nama apa?? Kebebasan pers? Kebebasan pers un-
tuk merusak otak jutaan manusia Indonesia?? Kebebasan 
lambemu njepat!!

Sumber : https://www.facebook.com/iqbal.aji.daryono/
posts/10153129512708454 

Tulisan dari status Iqbal di Facebook di atas, semoga bisa 
mengantarkan kita semua untuk masuk dan membaca buku 
kumpulan tulisan ini. Saya melihat bahwa pembahasan dan 
perspektif dari masing-masing kelima penulis buku ini mampu 
mengobati ‘kegalauan’ yang muncul atas iklim penyebaran in-
formasi saat ini. Dan juga mampu memberikan pagar bagi dunia 
pers di Indonesia. 

Terakhir, saya mewakili Penerbit Graha Ilmu mengucap-
kan banyak terima kasih bagi para penulis yang telah berkenan 
menyumbangkan pemikirannya. Semoga dapat memberikan ke-
bermanfaatan bagi perkembangan pers di Indonesia. 

Buku Untuk Indonesia ini akan dibagikan secara gratis 
atau tidak diperjualbelikan dengan harapan ilmu dan pengeta-
huan yang terkandung di dalamnya dapat tersebar secara maksi-
mal.

Selamat membaca.

Jogja, Maret 2015 
Arif Abdulrakhim
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Persaingan industri media massa (pers) semakin ketat. Terlebih 
ketika media daring (on line) sudah berkembang pesat, maka 
tidak terhindarkan lagi kompetisi antara media cetak, media 
elektronik, dan media daring untuk memperoleh dan memper-
tahankan audience yang loyal. Fenomena ini mendorong pihak 
pengelola pers dituntut untuk terus mengasah strategi. Salah satu 
strategi yang dapat diandalkan untuk memenangkan kompetisi 
tersebut, adalah peningkatan profesionalisme. Dengan dukung-
an sumber daya manusia dan teknologi yang memadai kiranya 
profesionalisme kerja insan pers dapat direalisasikan. Aktivi-
tas pencarian, pengumpulan, dan penyiaran informasi menjadi 
semakin berkualitas. Pers tidak hanya memproduksi informasi 
yang sifatnya edukatif dan informatif, tetapi juga dituntut ber-
saing secara finansial dengan peningkatan tiras maupun rating. 
Sekompleks apapun persaingan antar media, aspek etis mesti 
tetap terjaga. Sebuah kondisi dilematis, ketika saat ini industri 
pers menuntut keuntungan karena menyangkut kesejahteraan 
insan media dan keberlanjutan usaha, namun sisi lain pers di-
hadapkan pada tuntutan profesionalisme dan tanggung jawab 
sosial yang berimbang.

Apabila selama ini kita mengenal adanya dua pilar pe-
nyangga industri pers, yaitu kebebasan dan tanggung jawab, 
maka kompetisi industri pers yang mengarah kepada komersial-
isasi akan mengundang kekhawatiran publik. Kekhawatiran kita 
adalah pers akan terfokus kepada hak mereka berupa kebebasan 
berkarya, dan melupakan kewajiban berupa tanggung jawab so-
sial. Pers dikhawatirkan cenderung mengutamakan kepentingan 
bisnis, dan melupakan etika idealisme.
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Pers adalah lembaga sosial kemasyarakatan (social institu-
tion) yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan meyampai-
kan informasi dengan menggunakan media cetak, media elek-
tronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Jurnalistik adalah 
suatu pekerjaan yang mengemban tanggung jawab dan men-
syaratkan adanya kebebasan. Tanpa adanya kebebasan seorang 
wartawan sulit untuk melakukan pekerjaanya. Akan tetapi, ke-
bebasan tanpa disertai tanggung jawab mudah menjerumuskan 
wartawan ke dalam praktek jurnalistik yang kotor dan serakah. 
Bagaimana kalau yang ada hanyalah tanggung jawab tanpa ke-
bebasan? Pers akan terbelenggu. Berikut ini disajikan sebuah 
tabel untuk menggambarkan pola kinerja pers dilihat dari dua 
vaiabel yakni kebebasan dan tanggung jawab.

Tanggung jawab
Kebebasan Baik Buruk

Baik A
Profesional

C
Harimau lepas kandang

Buruk B
Burung dalam sangkar

D
Trouble maker

(1) Kotak A, menunjukkan tingkat kebebasan pers baik, diikuti 
dengan tanggung jawab yang baik. Konfigurasi ini akan 
menghasilkan pers profesional, yaitu tingkat kinerja pers 
yang optimal dari segi standar mutu sekaligus memenuhi 
standar etik. Inilah kinerja pers yang diidam-idamkan oleh 
pemerintah dan masyarakat.

(2) Kotak B, kebebasan pers buruk tetapi tanggung jawab so-
sial baik. Seperti burung dalam sangkar. Ingin melakukan 
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kebaikan, kemaslahatan, pengabdian, karya nyata, tetapi 
tidak didukung oleh kemerdekaan berkarya. Kondisi ini 
memprihatinkan tetapi tidak membahayakan.

(3) Kotak C, kebebasan pers baik tetapi tanggung jawab so-
sialnya buruk. Pers menguasai keahlian, keterampilan, 
teknologi, dan kemerdekaan, namun tidak peduli dengan 
norma-norma moral etika. Penguasaan iptek baik, tetapi 
tanggung jawabnya buruk. Ibaratnya harimau lepas kan-
dang. Harimau yang lepas kandang sangat berbahaya, ia 
akan mengandalkan kekuatan, kecepatan, dan kemampuan-
nya untuk menerjang, menyepak, menyakar, menyokot, 
merusak tanpa mempedulikan semua yang ada dihadapan-
nya. Pers yang hanya fokus pada hak atau kebebasan dan 
mengesampingkan kewajiban atau tanggung jawab di-
khawatirkan akan mengarah kepada pers libertarian atau 
bahkan pers sekuler. Apabila manajemen pers mengandal-
kan kebebasan saja, maka pers akan individualistis dan ma-
terialistis. Pers seperti ini menghasilkan cara berpikir dan 
bersikap kepada masyarakat yang cenderung individualis-
tis dan materialistis pula. Sistem pers sekuler akan men-
datangkan kerusakan, hal ini disebabkan sifat rasionalitas 
ilmu sekuler itu serakah, individualistis, dan materialistis. 
Adapun mekanisme yang berlaku untuk memperoleh apa 
yang diinginkan adalah non-achievement motivations, yang 
dalam bentuk kongkritnya berupa berita bohong, isue nega-
tive, dan pemutar-balikan fakta dengan opini.

(4) Kotak D, ini yang paling mengenaskan, kebebasan pers bu-
ruk dan tanggung jawab sosialnya juga buruk. Hidup di era 
globalisasi yang penuh kompetisi, tetapi tidak punya bekal: 
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kemampuan tidak punya, norma etika dilecehkan, agama 
tidak diperhatikan, inilah trouble maker, sistem yang selalu 
membuat masalah. Kalau pers tidak diberi kebebasan, dan 
juga tidak mempunyai tanggung jawab sosial, maka pem-
beritaannya mengarah pada jenis berita sampah (hoax).

Pertanyaannya, ke kotak manakah pengelolaan pers ini akan 
dibawa: kotak A, B, C, atau D? By design pemerintah dan bang-
sa Indonesia sangat mantap ingin membawa sistem pengelolaan 
pers ini ke kotak A, ialah pers yang memiliki keseimbangan 
dalam pengembangan kebebasan dan tanggung jawab. Amanat 
konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-
Undang Dasar 1945, negara menjamin kemerdekaan berserikat 
dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan 
dan ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini sejalan dengan 
ketentuan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manu-
sia. Upaya membangun demokrasi yang berkeadilan sosial dan 
menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang 
aman, tertib, dan damai, dan dilaksanakan secara bertanggung-
jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Dalam kaitan hak masyarakat untuk memperoleh 
informasi yang benar, pers harus menyajikan informasi dalam 
pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut 
untuk selalu akurat, dan tidak berbohong. Fakta harus disajikan 
sebagai fakta, dan pendapat harus dikemukakan murni sebagai 
pendapat.

Pers sebagai Lembaga Sosial Kemasyarakatan
Pers adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang meru-

pakan subsistem dari sistem kemasyarakatan. Sebagai satu di 
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antara berbagai sub sistem kemasyarakatan lainnya, maka se-
cara alamiah sistem pers akan mempengaruhi dan dipengaruhi 
sub sistem kemasyarakatan yang lain. Secara teoritis apabila 
pers dan sub sistem kemasyarakatan dapat berinteraksi secara 
harmonis dalam pola relasi yang saling memerlukan, maka ope-
rasional pers diduga akan berlangsung secara efektif dan dinamis 
sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, 
maka pers tidak hidup secara mandiri, tetapi mempengaruhi dan 
dipengaruhi oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. 

Bersama-sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan 
lainnya itu, pers berada dalam keterikatan organisasi yang ber-
nama masyarakat dan negara dengan pemerintah sebagai peren-
cana dan pelaksana pencapaian tujuannya. Di tengah masyara-
kat terdapat nilai-nilai dan budaya lokal yang menjadi pedoman 
hidup sehari-hari. Di dalam konteks hidup bernegara, terdapat 
berbagai regulasi, kebijakan, dan peraturan perundangan lain-
nya. Dengan demikian tuntutan zaman, nilai-nilai yang ada di 
masyarakat, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan sistem 
politik sangat berpengaruh terhadap perkembangan pers. Di 
dalam konteks pelayanan informasi kepada publik, maka setiap 
individu memiliki harapan dan tata nilai yang saling berbeda 
dengan individu lain.

Pers hidup sebagai sub sistem dalam suatu sistem ling-
kungan sosial masyarakat tertentu. Setiap masyarakat itu pasti 
memberlakukan adanya aturan baik berupa nilai-nilai, norma, 
maupun etika yang diacu untuk ketertiban interaksi warga ma-
syarakat. Dengan demikian pola perilaku dan cara berkomuni-
kasi antar sub sistem akan diwarnai oleh segala macam aturan 
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yang terjelma ke dalam kebiasaan yang berlaku di dalam sistem 
lingkungan masyarakatnya. Selain itu, setiap sub sistem pastilah 
mempunyai harapan, kepentingan, tujuan, keinginan, cita-cita. 
Jadi dapat dikatakan bahwa aturan dan harapan menjadi input 
yang menggerakkan komunikasi antar sub sistem. Kalau dianali-
sis lebih tajam, adanya harapan perlu dipandu dengan aturan. 
Harapan saja tanpa ada aturan, cenderung mendorong sub sistem 
untuk serakah, melakukan berbagai hal untuk mengejar ke-
untungan sendiri dan mengabaikan hak orang lain. Bagaimana 
apabila yang ada hanya aturan dan tidak ada harapan? Tentu saja 
hidup akan sangat kejam dan kaku. 

Kitty O. Locker ( 2004: 297) mengatakan bahwa pers se-
bagai lembaga sosial dalam operasionalnya dipengaruhi oleh 
norma sosial, budaya, politik, hukum, dan ekonomi yang ber-
sumber dari national culture, organizational culture, dan per-
sonal culture.

Pers sebagai lembaga sosial hidup dalam lingkungan ke-
bangsaan (negara), lingkungan organisasi (perusahaan), maupun 
dalam kehidupan pribadi audience. Dalam semua lingkungan 
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itu senantiasa menginternalisasikan norma-norma sosial budaya 
tertentu yang dijunjung tinggi semua warganya. 

Budaya negara (bangsa) ingin membentuk karakteristik 
pola budaya yang membedakan budaya bangsa yang satu de-
ngan lainnya, ingin menjaga keamanan dan ketenteraman, per-
satuan dan kesatuan, stabilitas, kesejahteraan, dan sebagainya. 
Konsekuensinya eksistensi pers dipengaruhi, bahkan ditentukan 
oleh falsafah dan sistem politik negara dan pemerintah tempat 
pers situ hidup. Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wil-
bur Scrhamm dalam bukunya Four Theories Of The Press me-
nyatakan bahwa pengaruh negara terhadap pers di dunia dapat 
dikategorikan menjadi empat, yaitu : authoritarian press (pers 
otoriter), libertarian press (pers liberal), social responsibili-
ty press (pers tanggung jawab sosial); dan Soviet Communist 
Press (pers komunis Soviet). Oleh karena itu negara mempunyai 
ideologi, hukum, peraturan perundangan, dan kebijakan untuk 
mengatur penyelenggaraan pers. 

Kemudian pers hidup dalam sebuah organisasi (perusa-
haan), tentulah setiap organisasi pengelola pers telah memiliki 
perangkat aturan (kode etik) dan harapan yang menjadi pe-
doman berkarya. Di samping itu, pers melayani setiap individu 
(pembaca, pendengar, pemirsa). Setiap individu pun juga memi-
liki kriteria aturan dan harapan.

Adanya harapan dan aturan, baik pada level pemerintah, 
organisasi, masyarakat, maupun individu pada dasarnya telah 
memberi arah untuk kinerja pers. Sistem harapan mendorong 
agar pers bekerja secara profesional, unggul, bermutu sehingga 
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dapat memenuhi harapan itu. Serdangkan sistem aturan mem-
bekali pengelolaan pers secara beretika dan bertanggungjawab. 
Profesionalisme dan tanggungjawab sosial yang menjadi pilar 
industri media, sekaligus menjadi patokan agar pemberitaan 
akan inform

Pers dan Pembangunan

Era reformasi memberi makna bagi pengelolaan pers di 
Indonesia, ialah agar sistem pengelolaan pers ditata kembali 
dan dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan dinamika 
perubahan sosial budaya di masyarakat. Orientasi pengembang-
an pengelolaan pers harus senantiasa terkait dengan visi pem-
bangunan bangsa. Hal ini disebabkan, secara teoritis terdapat 
pola hubungan timbal balik antara variabel pembangunan dan 
pers. Pembangunan yang sukses memerlukan dukungan pers, 
sebaliknya pers akan berkembang apabila proses pembangunan 
nasional juga berproses secara memadai. 

Pers dalam peran penyebaran informasi harus selalu di-
kawal dengan tanggung jawab sosial, sehingga pers mampu 
mengoptimalkan posisi strategis yang dimilikinya untuk men-
dorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangun-
an. Urgensi peran penyebaran informasi adalah sebagai energi 
yang membangkitkan, mendorong, dan menjaga masyarakat 
untuk mengetahui kebajikan hidup bermasyarakat (knowing the 
good), kemudian mengajak merasakan kebajikan (feeling the 
good), lalu mencintai kebajikan (loving the good), dan kemu-
dian menginginkan untuk melaksanakan kebajikan (desiring the 
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good), dan akhirnya mengerjakan kebajikan itu sendiri (acting 
the good). 

Secara sederhana dapat dikemukakan pengertian, pem-
bangunan adalah proses menuju kepada perbaikan keadaan 
menuju kemajuan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Dalam pola 
hubungan antara pers dengan pembangunan, terkandung harap-
an, bahwa profesionalisme dan kecanggihan pers saat ini mesti 
diberdayakan untuk mendukung percepatan pembangunan. Ada 
dua indikator tanggung jawab sosial yang relevan dengan upaya 
percepatan pembangunan, yaitu (1) mencintai kebajikan dan 
kebenaran, dan (2) mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain. 
Dengan tanggung jawab sosial sosial yang baik, maka pers dapat 
terpandu untuk mencintai kebajikan dan kebenaran. Menyam-
paikan informasi secara independen dan transparan, menguta-
makan kebenaran. Pada giliran berikutnya, tatkala pers mencin-
tai kebajikan dan kebenaran, kehadirannya lebih dapat diterima 
masyarakat.

Langkah-langkah penting yang perlu dilakukan untuk 
mengoptimalkan tanggung jawab sosial pers terhadap pem-
bangunan, mencakup hal-hal sebagai berikut. 
1) Rubrik-rubrik pers harus dikembangkan sekreatif mungkin 

untuk menambah intensitas terpaan informasi yang mendo-
rong tercapainya tujuan pembangunan, yaitu kesejahteraan 
masyarakat Indonesia seutuhnya; 

2) Antara pihak pemerintah, pers, dan masyarakat harus 
dikembangkan hubungan fungsional, sehingga semua pi-
hak dapat meningkatkan kontribusinya dalam pem-
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bangunan. Dalam hal ini pers dituntut untuk menyajikan 
dan menjelaskan tujuan pembangunan dan nilai-nilai ke-
masyarakatan. Hal ini tidak berarti pers harus mendramati-
sir pemberitaannya, melainkan berusaha mengaitkan suatu 
peristiwa dengan hakikat makna keberadaan masyarakat 
pada hal-hal yang harus diraih karena dianggap bahwa pers 
merupakan instrumen pendidik masyarakat sehingga pers 
harus memikul tanggung jawab sebagai pendidik dalam 
memaparkan segala sesuatu dengan mengaitkannya kepada 
tujuan dasar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

3) Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam konten pers 
untuk membangkitkan semangat patriotisme pengorbanan 
tanpa pamrih dan dedikasi total terhadap kepentingan rak-
yat, bangsa, dan negara;

4) Pemahaman secara komprehensif tentang dunia pers, baik 
dari segi karakteristik media, perkembangan teknologi, me-
kanisme industri, serta regulasi pers di Indonesia sehingga 
tersusun perencanaan pengelolaan pers yang sesuai dengan 
kebutuhan, relevan dengan aturan, dan tidak ketinggalan 
zaman. Pers dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijak-
sana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya 
jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) 
yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan 
negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung pe-
rasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan 
yang dilindungi oleh undang-undang dan prasangka atau 
diskriminasi terhadap jenis kelamin,  orang cacat, sakit, 
miskin atau lemah.
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5) Pengenalan, pemahaman, dan penguatan potensi dan ke-
arif an lokal untuk diaktualisasikan, atau dilaksanakan 
dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup nilai kearifan 
lokal mencakup tiga dimensi yaitu dimensi keberagamaan, 
dimensi kemandirian, dan dimensi kesusilaan. Setiap di-
mensi mengandung sejumlah nilai yang ditetapkan sebagai 
lingkup muatan nilai kearifan. Nilai-nilai keberagamaan 
mencakup: kekhusyukan hubungan dengan Tuhan, 
kepatuh an terhadap agama, perbuatan baik dan i khlas, 
pembalasan atas perbuatan baik dan buruk, dan rasa syukur. 
Nilai-nilai kemandirian mencakup: harga diri, disiplin, etos 
kerja (kemauan untuk berubah, hasrat mengejar kemajuan, 
serta cinta ilmu teknologi, dan seni), bertanggungjawab, 
keberanian dan semangat, keterbukaan, pe ngendalian diri, 
berkepribadian mantap, dan berfikir positif. Sedangkan ni-
lai-nilai kesusilaan mencakup: cinta dan kasih sayang, ke-
bersamaan dan gotong royong, kesetiakawanan, tolong me-
nolong, tenggang rasa (tepo sliro), hormat meng hormati, 
tata krama dan sopan santun, rasa malu dan kejujuran;

6) Menterjemahkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, 
artinya pengelolaan pers pada prinsipnya menempatkan 
sumber informasi atau kerangka acuan yang bertumpu ke-
pada informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam 
konteks ini pengembangan konten media dipandang sebagai 
suatu pendekatan untuk merancang kembali dan memodi-
fikasi penguatan informasi relevan dengan kebutuh an dan 
kepentingan masyarakat;

7) Melibatkan partisipasi masyarakat. Pers harus berperan se-
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bagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik, se-
hingga masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi dalam 
pola pertukaran informasi secara dua arah. Media dituntut 
untuk membangun relasi interaktif dengan masyarakat 
dalam pengertian media menyodorkan suatu masalah ke-
pada khalayak untuk dibahas bersama, meskipun tidak ada 
aturan hukum yang mewajibkan pers menjalankan fungsi 
ini. Hakikat tanggung jawab sosial pers adalah kewajiban 
memastikan bahwa pers adalah wakil masyarakat secara 
keseluruhan, bukan kelompok atau organisasi tertentu saja.

-oo0oo-
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Pendahuluan

Ada catatan menarik dalam dunia penyiaran Indonesia di 
tahun 2014 yang telah berlalu. Di mana tahun 2014 ditengarai 
sebagai tahun politik yang menghelat pesta demokrasi berupa 
Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden-Wakil Presiden. Dunia 
penyiaran kita juga tak luput dari hingar bingar dan hiruk pi-
kuk pesta demokrasi tersebut. Bahkan media penyiaran justru 
digiring dan dilibatkan dalam percaturan kepentingan politik 
oleh elit-elit politik maupun elit partai politik. Beragam isi si-
aran media penyiaran kita tidak menunjukkan keberagamaan 
partai politik maupun pilihan politik masyarakat. Hal ini tentu 
tidak bisa dilepaskan karena adanya kepentingan para pemilik 
media dan pemilik modal. Lebih-lebih para pemilik media juga 
seorang politisi atau setidak-tidaknya berafiliasi pada partai 
politik tertentu. 

Banyak kalangan mencemaskan sekaligus meragukan 
kenetralan media dalam pemberitaan, penyiaran dan iklan kam-
panye pemilu. Bagaimanapun Chomsky seperti dikutip oleh 
David Cogswell (2006: 80) pernah menyatakan bahwa media 
adalah sistem ’pasar yang terpimpin’, disetir oleh profit dan di-
pandu oleh pemerintah.

Tampaknya sulit kita memisahkan kepentingan bisnis me-
dia dengan politik. Ketika seorang pengusaha yang bergerak di 
bidang media massa terjun langsung ke dunia politik, maka se-
jatinya mereka telah berhasil mengawinkan modal usaha dengan 
modal politik yang selanjutnya menebar pencitraan dan mereng-
kuh kekuasaan.
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Kepemilikan berbagai macam perusahaan media massa, 
baik cetak, online, maupun elektronik, oleh satu konglomerat 
tertentu diyakini membatasi hak publik dalam memperoleh ke-
beragaman informasi, pemberitaan, dan pandangan, yang sangat 
diperlukan dalam konteks berdemokrasi.

Paling tidak ada 4 nama bos media yang boleh dibilang 
adu kuat di industri yang sarat modal tersebut. Sebut saja Chairul 
Tanjung (CT) pemilik Trans Crop dkk, Harry Tanoesoedibjo 
(HT) pemilik MNC Group dkk, Aburizal Bakrie (AB) pemilik 
Viva Group dkk, serta Surya Paloh (SP) pemilik Media Group 
dkk. Selebihnya ada Surya Citra  Media (SCM) dkk, Berita 
Satu Media Holding bekerjasama dengan First Media dan Sitra 
Wimax menaungi 12 media, Jawapos Group dkk serta Gramedia 
Group dkk. Dari 4 nama tersebut, hanya SP yang belum memi-
liki media online secara spesifik. Lalu, hanya CT dan AB yang 
belum memiliki media cetak. Sementara itu, keempat pengusaha 
ini sama-sama pemilik stasiun televisi. Khusus untuk HT, dialah 
bos media dengan koleksi bisnis paling lengkap. Mulai dari ko-
ran, majalah, radio, media online, televisi, hingga televisi ber-
langganan ada di genggaman kelompok bisnisnya. HT dengan 
MNC Group-nya boleh dibilang paling digdaya di jagad media 
elektronik Indonesia. Sementara itu AB, dengan aset yang di-
milikinya saat ini merupakan sosok pemilik bisnis 3 layar kaca.

Pemilik media tersebut perlu mendapatkan kontrol dari 
publik. Karena sosok AB juga politisi sekaligus Ketua Umum 
Partai Golkar, demikian pula SP juga Ketua Umum Partai Nas-
dem, dan HT walaupun sudah keluar dari Partai Nasdem tetap 
patut diawasi mengingat sepengetahuan penulis HT resmi di-
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pinang Partai Hanura, meski tak lama kemudian terjadi perti-
kaian yang menyebabkan HT keluar dari barisan Partai Hanura. 
Di satu sisi para pengusaha media yang banyak terjun ke dunia 
politik memang tidak disalahkan, karena dalam UUD 1945 Pa-
sal 28C ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk me-
majukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif 
untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Hal 
ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia sangat menjunjung 
tinggi hak warga negaranya dalam berpolitik.

Kecemasan dan keraguan yang dikhawatirkan oleh ba-
nyak kalangan di atas, tentunya bukanlah tanpa alasan. Karena 
memang media kita saat ini didominasi oleh segelintir pemilik 
modal yang dengan kekuasaan modalnya berusaha menembus 
dan mempengaruhi partai politik yang memiliki suara ter banyak 
di parlemen, mendekatkan diri dengan kekuasaan eksekutif, ser-
ta mencoba untuk tetap bermain dalam wilayah masyarakat me-
lalui produksi pencitraan dalam bentuk pemberitaan pada media 
massa yang dikuasainya.

Fenomena tersebut memunculkan kekhawatiran terkait 
kontrol informasi, baik berbentuk iklan maupun pemberita-
an soal pemilu. Politisi sekaligus pemilik media akan dengan 
mudah menggunakan media sebagai alat propaganda tanpa di-
imbangi masukan kritis. Lebih jauh media dapat digunakan se-
bagai ajang pencitraan publik dan meruntuhkan popularitas la-
wan politik (Kompas, 28/2013). 

Bukti lain yang tak bisa dipungkiri adalah keberpihakan 
media kepada pemilik modal dibandingkan memihak rakyat 
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kebanyakan sebagaimana nilai-nilai demokrasi universal di-
semaikan, diusung dan didaratkan dari oleh dan untuk rakyat. 
Padahal idealnya, media selain sebagai pembentuk opini pu-
blik, seharusnya juga memiliki fungsi strategis yang lain yaitu 
se bagai kontrol sosial. Lebih-lebih menjadi ‘corong rakyat’ 
dalam mengontrol kebijakan pemegang kekuasaan (eksekutif), 
pembuat undang-undang (legislatif), serta pelaksana kehakiman 
(yudikatif). Disinilah, media dinobatkan sebagai pilar keempat 
dalam sistem demokrasi kita. 

Sejalan dengan itu, pada tataran idealnya Chomsky per-
nah mengungkapkan bahwa untuk membuat demokrasi men-
jadi demokratis, media harus memenuhi dua fungsi. Pertama, 
media harus melaporkan berita secara apa adanya, lengkap dan 
tidak memihak. Kedua, media harus berfungsi sebagai pembela 
masyarakat melawan penguasa yang menyalahgunakan kekua-
saan. Keterlibatan aktif media massa sebagai salah satu pilar de-
mokrasi dalam media juga ikut terlibat dalam mengawal jalan-
nya pemilu yang demokratis.

Sudah semestinya, Pancasila dan UUD 1945 diletakkan 
sebagai filsafat dan ideologi yang menjadi dasar dan arah untuk 
membangun Indonesia yang demokratis, yang tidak hanya men-
jamin hak-hak politik dan sipil, tapi juga hak-hak ekonomi,  so-
sial dan budaya bangsa Indonesia.

Sementara itu, prinsip universal dalam membangun pe-
nyiaran yang demokratis adalah jaminan terhadap freedom of 
press, speech, dan expression. Dan, ada jaminan terhadap dis-
tribusi informasi dan media yang tepat sasaran. Ini diperlukan, 
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karena informasi harus tepat atau sesuai dengan posisi dan 
tingkat intelektualitas penonton dan pembaca. Dengan demiki-
an, media dapat bersifat fungsional mengangkat kesehatan dan 
kesejahteraan hidup publik atau masyarakat. Dan pada saat yang 
sama menjamin kemerdekaan pers.

Demokrasi Penyiaran dalam Bingkai Hukum 

Mengawali diskursus tentang demokrasi penyiaran di In-
donesia dalam persepektif hukum, ada baiknya publik mengingat 
kasus yang menimpa dunia penyiaran kita belum lama ini. Kasus 
tersebut terkait dengan pelanggaran UU Nomor 32 tahun 2002 
tentang Penyiaran mengenai kasus akuisisi stasiun TV Indosiar 
oleh PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK), yang juga me-
miliki SCTV dan O Channel. Kasus ini secara kasat melanggar 
UU Nomor 32 tahun 2002 pasal 18 ayat 1 me ngenai pemusatan 
kepemilikan dan penguasaan Lembaga Pe nyiaran Swasta, dan 
pasal 34 ayat 4 mengenai pemindahtanganan frekuensi ke pihak.

Namun para ahli menjelaskan, Pasal 18 Ayat 1 harus di-
tafsirkan bahwa lembaga penyiaran tidak boleh dimiliki secara 
monopoli oleh satu orang atau satu badan hukum di satu wilayah 
siaran maupun beberapa wilayah siaran. Dalam hal ini, Kemen-
terian Kominfo dan Bapepam-LK dinilai membiarkan PT. 
EMTK melanggar UU Penyiaran dengan memiliki tiga frekue-
nsi (Indosiar, SCTV, dan O Channel) di satu provinsi, yakni 
Provinsi DKI Jakarta. Demikian pun Pasal 34 Ayat 4, bahwa pe-
mindahtangan frekuensi ke pihak lain adalah bentuk pelangga-
ran hukum. Dengan demikian, kasus akuisisi Indosiar  oleh PT 
EMTK misalnya, jelas cacat hukum karena pemindahtanganan 
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dan pemusatan kepemilikan frekuensi terjadi pada kasus terse-
but.

Bahkan di tahun 2011, Komisi Penyiaran Indonesia se-
bagai regulatory body juga tidak tinggal diam dengan menge-
luarkan legal opinion untuk menengahi kemelut dan perdebatan 
yang terjadi akibat ulah Kompas TV (KTV) yang bersiaran di 
beberapa Stasiun TV lokal di daerah-daerah. Hal ini dilaku-
kan mengingat jiwa demokratisasi penyiaran yang terkandung 
dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran termani-
festasi dalam bentuk desentralisasi informasi, diversity of con-
tent dan diversity of ownership melalui berdirinya lembaga 
penyiaran yang berbadan hukum lokal atau lokal berjaringan. 
Melalui hadirnya lembaga penyiaran yang berbadan hukum 
lokal tersebut akan mendorong terjaminnya demokratisasi pe-
nyiaran. Oleh karena itulah, keberadaan lembaga penyiaran lo-
kal tersebut harus sedapat mungkin mengangkat potensi lokal 
dalam berbagai sektor penyiaran, mulai dari kepemilikan, peng-
gunaan sumber daya lokal hingga isi siarannya. Oleh karena itu 
pula, proses pengurusan ijin lembaga penyiaran mengharuskan 
melibatkan partisipasi publik melalui mekanisme Evaluasi De-
ngar Pendapat (EDP) yang diatur oleh Undang-Undang No. 32 
tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 
tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta 
serta peraturan lainnya. Proses perijinan yang melibatkan publik 
tersebut merupakan garansi yang diberikan oleh Negara untuk 
menghindari praktek monopoli informasi dan praktek pemusat-
an kepemilikan lembaga penyiaran oleh satu badan hukum atau 
perseorangan saja. Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 33 UU 
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Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan pasal 4 PP 50 tahun 
2005 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, 
bahwa  sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga pe-
nyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Ijin 
siaran yang diberikan pemerintah melalui KPI tersebut meru-
pakan kunci pembuka yang sah untuk menjalankan seluruh ak-
tivitas penyiaran.

Dari segi orientasi, keberadaan pasal tersebut dalam UU 
Penyiaran tidak lain adalah untuk menjaga keseimbangan pe-
nyebaran informasi dengan tetap memberikan kesempatan bagi 
berkembangnya industri penyiaran lain di Indonesia, menjaga 
keberlangsungan demokratisasi, serta untuk mencegah hilang-
nya diversity of content yang berimbas pada monopoli opini.

Sejarah pengaturan penyiaran di Indonesia sendiri bermula 
sejak sebelum kemerdekaan, dengan dikeluarkannya Radiowet 
oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1934. Secara tidak 
langsung peraturan tersebut dijadikan pijakan untuk pendirian 
NIROM (Nederlands Indische Radio Omroep Maatschaapij) 
yang memperoleh hak-hak istimewa dari pemerintah Hindia 
Belanda. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pengaturan 
radio siaran swasta berkembang seiring dengan bermunculan-
nya radio-radio siaran dan radio komunikasi terutama pada masa 
peralihan orde lama ke orde baru. Oleh karena itu, pemerintah 
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 ten-
tang Radio Siaran Non Pemerintah. Selama hampir 27 tahun, 
radio siaran hanya diatur oleh aturan-aturan yang tersebar di 
berbagai peraturan perundang-undangan. Namun memasuki 
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tahun 1997, dengan proses yang cukup alot, DPR-RI akhirnya 
menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran yang 
kemudian disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang No-
mor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran pada tanggal 29 Septem-
ber 1997. Pada masa berlakukannya, Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran diwarnai dengan pro kontra 
terutama berkaitan dengan lembaga pengawas (BP3N), selain 
itu dengan penghapusan Departemen Penerangan oleh Presiden 
(saat itu Presiden Abdurahman Wahid), membuat substansi dari 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran ti-
dak lagi sesuai. Oleh sebab itu, pada tahun 2002, Undang-Un-
dang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran dicabut dengan 
diundangkanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang 
Penyiaran.

Berdasarkan substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2002 Tentang Penyiaran, beberapa pasal mengharuskan peme-
rintah mengeluarkan beberapa peraturan pemerintah diantara-
nya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang 
Penyelenggara Penyiaran Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 
12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Re-
publik Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 
Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indo-
nesia; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 Tentang 
Pedom an Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing; Per-
aturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelengga-
raan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta; Peraturan Pemerin-
tah Nomor 51 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran 
Lembaga Penyiaran Komunitas; Peraturan Pemerintah Nomor 
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52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga 
Penyiaran Berlangganan.

Meskipun hal-hal pokok penyiaran telah dituangkan 
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Pe-
nyiaran, namun peraturan perundang-undangan lain juga banyak 
yang berkaitan dengan hal-hal penyiaran. Peraturan perundang-
undangan itu diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Un-
dang Telekomunikasi, Undang-Undang HAM, Undang-Undang 
Pers, Undang-Undang-Undang Hak Cipta. 

Berdasarkan pasal 2 UU No. 32/2002, dasar dari Penye-
lenggaraan Penyiaran Indonesia adalah Pancasila dan UUD 
1945 dengan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, ke-
pastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, 
kemandiri an, kebebasan dan tanggung jawab. Untuk tujuan 
Penyiaran, berdasarkan pasal 3 UU No. 32/2002, adalah mem-
perkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri 
bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mem-
bangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera 
serta menumbuhkan industri Penyiaran Indonesia.

Fungsi Penyiaran Indonesia termuat dalam pasal 4 UU No. 
32/2002. Sebagai kegiatan komunikasi massa Fungsi Penyiaran 
yang termuat dalam pasal 4 tersebut adalah berfungsi sebagai 
media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan 
perekat social, serta ekonomi dan kebudayaan. 
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Inti dari UU No. 32/2002 adalah pengaturan tentang Jasa 
Penyiaran. Berdasarkan pasal 13, Jasa Penyiaran terdiri dari Jasa 
Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi. Kedua jasa pe-
nyiaran tersebut diselenggarankan 4 Lembaga Penyiaran yaitu: 
Lembaga Penyiaran Publik; Lembaga Penyiaran Swasta; Lem-
baga Penyiaran Komunitas; dan Lembaga Penyiaran Berlang-
ganan.

Lembaga Penyiaran Publik dibentuk berdasarkan UU No. 
24/1997, yaitu UU Penyiaran yang tidak berlaku lagi dengan 
disahkannya UU No. 32/2002, Lembaga Penyiaran Publik di-
sebut dengan Lembaga Penyiaran Pemerintah. Berdasarkan pa-
sal 14 UU No. 32/ 2002, yang dimaksud dengan Lembaga Pe-
nyiaran Publik (LPP) adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk 
badan hukum yang didirikan oleh Negara, bersifat independent, 
netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk 
kepentingan masyarakat. LPP berupa Radio Republik Indonesia 
(RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI), yang keduanya 
memiliki lokasi stasiun pemancar di daerah ibukota negara yang 
lingkup siarannya nasional. Disamping berlokasi di daerah ibu-
kota Negara, daerah provinsi, kabupaten dan kota dapat didiri-
kan LPP yang lingkup siarannya lokal. Dalam penyelenggara-
annya, LPP diawasi oleh DPR untuk LPS di tingkat pusat, dan 
DPRD untuk pengawasan tingkat daerah. Disamping itu LPP 
diawasi oleh Dewan Pengawas, yang ditetapkan oleh Presiden 
bagi RRI dan TVRI, dan ditetapkan oleh gubernur/bupati/wa-
likota utk LPP lokal. Dewan Pengawas akan mengangkat dan 
menetapkan Dewan Direksi. Teknis penyelenggaraan LPP di-
atur dalam PP No. 11/2005 tentang Penyenlenggaraan Penyiaran 
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LPP, yang selanjutnya diatur dalam PP No. 12/2005 tentang LPP 
RRI dan PP No. 13/2005 tentang LPP TVRI.

Sementara itu, Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) didiri-
kan berdasarkan pasal 16 ayat (1) UU No. 32/2002, LPS adalah 
lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hu-
kum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan 
jasa penyiaran radio atau televisi. Beberapa pembatasan dala 
penyelenggaraan LPS diatur dalam pasal 16 UU No. 32/2002. 
Pembatasan tersebut antara lain tentang: Pemusatan kepemi-
likan; Kepemilikan silang LPS dan media lain (mdia elektronik 
dan media cetak); serta Pengaturan dan jangkauan wilayah si-
aran. Secara teknis, LPS diatur oleh PP No. 50/2005 tentang Pe-
nyelenggaraan LPS. Jangkauan siaran LPS berdasarkan UU No. 
32/2002 adalah local, dengan kata lain LPS tidak boleh melaku-
kan siaran secara nasional. Namun ketentuan ini ditentang oleh 
LPS yang berbentuk televisi swasta karena dianggap sebuah 
langkah mundur dari dunia penyiaran di Indonesia.

Selanjutnya adalah Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) 
yang dibentuk nerdasarkan pasal 21 UU No.32/2002, LPK 
adalah lembaga penyiaran yang berbadan hukum Indonesia, 
didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independent dan ti-
dak komersial, dengan daya pancar rendah, jangkauan wilayah 
yang terbatas, dan melayani kepentingan komunitasnya. Teknis 
penyelenggaraan LPK terdapat dalam PP No. 51/2005 tentang 
Penyelenggaraan LPK. 

Dan yang terakhir merupakan Lembaga Penyiaran Ber-
langganan (LPB). Di mana LPB didirikan berdasarkan pasal 25 
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UU No. 32 2005. LPB adalah lembaga penyiaran yang berben-
tuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya me-
nyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan yang memencar-
kan atau menyalurkan materi siaran khusus kepada pelanggan 
melalui media radio, televisi, multi-media atau media informasi 
lain. LPB terdiri dari 3 bentuk yaitu: LPB melalui satelit; LPB 
melalui kabel; dan LPB melalui terestrial. Dalam penyelengga-
raannya, LPB memiliki batasan-batasan yang harus ditaatinya. 
Batasan tersebut antara lain: kewajiban melakukan sensor in-
ternal kepada seluruh materi siaran; kewajiban menyediakan 
minimal 10% dari kapasitas kanal, untuk menyalurkan program 
dari LPP dan LPS. Kewajiban menyediakan 1 kanal untuk siaran 
produksi dalam negeri berbanding 10 kanal siaran produksi luar 
negeri (1:10). Teknis Penyelenggaraan LPB diatur dalam PP No. 
52/2005 tentang Penyelenggaraan LPB.

Disamping keempat lembaga penyiaran tersebut di atas, 
UU No. 32/2002 memuat hal-hal yang berkaitan dengan Lem-
baga Penyiaran Asing (LPA) yang diatur dalam pasal 30 yang 
mengatur larangan LPA didirikan di wilayah Indonesia. Teknis 
Penyelenggaraan LPA diatur dalam PP No. 49/2005 tentang Pe-
doman Kegiatan Peliputan LPA.

Untuk mengatur hal-hal yang terkait penyiaran tersendiri, 
kita telah memiliki satu lembaga peranserta masyarakat yang 
dikenal dengan Komisi penyiaran Indonesia. Keberadaan KPI 
diatur dalam UU Penyiaran. KPI sebagai lembaga independen 
secara tegas diatur pada pasal 1 butir 13 UU Penyiaran yang 
menyebutkan bahwa KPI dalah lembaga negara yang bersifat 
independen yang berada di pusat dan daerah yang tugas dan 
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wewenangnya diatur dalam UU Penyiaran sebagai wujud peran 
serta masyarakat di bidang penyiaran. Lebih lanjut, dasar hukum 
pembentukan KPI dimuat dalam pasal 7 UU Penyiaran. KPI Pu-
sat terdiri dari 9 orang anggota, sedangkan KPI Daerah terdiri 
dari 7 orang. Syarat menjadi anggota KPI Pusat dan Daerah di-
atur dalam pasal 10 UU Penyiaran. Fungsi KPI adalah mewadahi 
aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. 
Untuk menjalankan fungsinya, KPI memiliki sendiri memiliki 
kewenangan yang diatur berdasarkan pasal 8 ayat (2) UU Pe-
nyiaran. Sesuai pasal 7 ayat (3) UU Penyiaran, KPI dibentuk 
ditingkat pusat dan dan daerah (KPID) yang dibentuk di tingkat 
provinsi. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan ke-
wajibannya KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 
sedangkan KPID diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dae-
rah tingkat Provinsi sesuai pasal 7 ayat (4) UU Penyiaran.

Demokrasi Penyiaran dalam Bingkai Etika

Etika biasanya dipahami sebagai refleksi filosofis tentang 
moral. Jadi, etika merupakan wacana normatif, tetapi tidak se-
lalu harus imperatif, karena bisa juga hipotetis, yang membi-
carakan pertentangan antara yang baik dan yang buruk, yang 
dianggap sebagai nilai relatif. Dalam pengertian yang lebih luas 
etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi 
pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur 
tingkah lakunya. Atau bisa juga berati “kumpulan asas atau nilai 
moral.” (Magnis Suseno, 1996:6).

Karena etika merupakan nilai-nilai moral yang menjadi 
pegangan kelompok tertentu, maka dalam konteks jurnalis-
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tik, etika adalah nilai-nilai moral yang menjadi pegangan para 
wartawan dalam melakukan aktivitasnya sebagai wartawan. 
Tentu saja yang membuat etika wartawan adalah kelompok 
wartawan masing-masing. Dalam hal dikenal dengan Kode Etik 
(code of conduct). Kode etik inilah yang menjadi pegangan bagi 
wartawan dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai wartawan.

Berbeda dengan hukum, sanksi terhadap pelanggaran kode 
etika juga bersifat moral yang diberikan berdasarkan kesepakat-
an masing-masing anggota kelompok. Sedangkan sanksi hukum 
diberikan oleh negara melalui aparat yang ditunjuk.

Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk mem-
peroleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebu-
tuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. 
Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia 
juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab so-
sial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranan-
nya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers di-
tuntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak 
publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan In-
donesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai 
pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan 
menegakkan integritas, serta profesionalisme. Atas dasar itu, 
wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jur-
nalistik.
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Pekerja media, termasuk di dalamnya wartawan memiliki 
kebebasan yang disebut dengan kebebasan pers. Di mana ke-
bebasan tersebut adalah kebebasan mencari, memperoleh, dan 
menyebarluaskan gagasan dan informasi. Itu termaktub dalam 
UU No.40/1999 tentang Pers secara jelas menyebutkan ke-
merdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara, bah-
kan pers nasional tidak dikenakan sensor, pembredelan, atau 
pelarangan penyiaran (pasal 4 ayat 1,2). Begitupun pihak yang 
mencoba menghalangi kemerdekaan pers dapat dipidana pen-
jara maksimal 2 tahun atau denda maksimal 500 juta (pasal 18 
ayat 1).

Namun demikian, yang perlu dipahami adalah bahwa 
kemerdekaan dan kebebasan pers bagi wartawan bukanlah ke-
bebasan yang tidak bertanggungjawab. Mareka juga dituntut 
dengan profesionalisme dan mentaati etika yang disepakati. 
Wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik Pasal 7 
ayat 2 dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang dikeluar-
kan pertama kali oleh Persatuan Indonesia (PWI) dan ditetapkan 
oleh Dewan Pers. 

Dengan adanya kode etik jurnalistik tersebut digunakan 
untuk menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya 
hak-hak masyarakat. Kode etik harus menjadi landasan moral 
atau etika profesi serta pedomena operasional dalam men-
egakkan integritas dan profesionalisme wartawan. Sehingga 
pe negakan dan pengawasan terhadap implementasi kode etik 
tersebut menjadi tanggungjawab jajaran pers dan dilaksanakan 
oleh organisasi yang menaungi. 
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Untuk menegakkan demokrasi penyiaran bisa diwujudkan 
dengan menegakkan roh demokrasi penyiaran itu sendiri me-
lalui keberagaman kepemilikan (diversity of ownership) dan ke-
beragaman isi siaran (diversity of content) sebagaimana prinsip 
demokrasi penyiaran yang dibangun dalam UU No.32/2002 ten-
tang penyiaran. Wartawan penyiaran sebagaimana diamanatkan 
dalam UU No.32/2002 tentang penyiaran Pasal 42 secara tegas 
disebutkan bahwa wartawan penyiaran dalam melaksanakan ke-
giatan jurnalistik media elektronik tunduk pada Kode Etik Jur-
nalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai standar siaran dan pedoman perilaku penyiaran, 
KPI telah mengesahkan dan memberlakukan Pedoman Perilaku 
Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) tahun 2009 yang 
kemudian direvisi menjadi P3SPS tahun 2012. P3SPS tersebut 
diharapkan berlaku sebagai code of conduct bagi seluruh pelaku 
penyelenggara siaran. 

Sebagai bangunan etika penyiaran, P3SPS memberikan ru-
ang bagi wartawan penyiaran untuk berpijak dalam menjaga in-
tegritas dan profesionalisme. Di dalamnya juga mengatur secara 
ketat terkait dengan etika jurnalistik sebagaimana tertuang pada 
Pedoman Perilaku Penyiaran pada Pasal 22 bagian kesatu sam-
pai kelima terkait dengan prinsip-prinsip jurnalistik. Demikian 
juga dipertegas dalam Stándar Program Siaran (SPS) pada Bab 
XVIII Program Siaran Jurnalistik bagian satu tentang Prin-
sip-Prinsip Jurnalistik (Pasal 40). Sementara pasal yang lain 
mengatur misalnya tentang penggambaran kembali (pasal 
41-42); Muatan Kekerasan dan Kejahatan serta Kewajiban 
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Penyamaran (Pasal 43); Program siaran jurnalistik wajib 
menyamarkan gambar dan identitas orang yang diduga pe-
kerja seks komersial, orang dengan HIV/AIDS, dan pasien 
dalam kondisi mengenaskan (Pasal 44); peliputan terorisme 
(Pasal 45); Peliputan Sidang Pengadilan, Kasus Hukum, 
dan Hukuman Mati (Pasal 46,47,dan 48); serta peliputan 
bencana diatur pada Pasal 49, 50, dan 51. 

Selain itu terdapat rujukan kode etik dari asosiasi Radio 
dan periklanan semacam Persatuan Radio Siaran Swasta Na-
sional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Radio Swasta Indonesia 
(ARSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi 
Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), maupun Persatuan Perusa-
haan Periklanan Indonesia (PPPI) dan lain sebagainya.

Demokrasi Penyiaran dan Hak Publik

Belum ada hasil penelitian yang menyebutkan tingkat li-
terasi (melek media) di Indonesia. Tingkat literasi biasanya ber-
hubungan dengan tingkat pendidikan dan daya kritis masyara-
kat. Makin tinggi pendidikan dan daya kritis seseorang makin 
tinggi tingkat literasinya. Memang hipotesis seperti itu masih 
perlu diuji di banyak tempat dan di berbagai kelompok mas-
yarakat.

Menyaksikan perilakunya, khalayak terbelah dua, kha-
layak pasif dan khalayak aktif. Jumlah khalayak pasif jauh lebih 
besar ketimbang yang aktif. Mereka itu seperti diam saja me-
nerima informasi dari media massa, bahkan tidak jarang tam-
pak seperti tidak berdaya. Ini ada kaitannya dengan Teori Jarum 
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Suntik. Begitu disuntik oleh pesan komunikasi, isinya segera 
menjalar ke seluruh pelosok tubuh. Karena keperkasaan media 
massa, seolah-olah masyarakat tidak berdaya menghadapinya. 
Mereka itu mendapatkan pesan komunikasi seperti masuk dari 
satu telinga segera dikeluarkan lewat telinga yang lain. Mereka 
yang aktif selain berinteraksi sesamanya juga mengritisi media 
massa tempat asal informasi. Mereka ini sadar-media atau sering 
disebut melek-media. Sedikitnya, jika memperhatikan teori di 
atas, tubuh pasien (khalayak) mengadakan ”perlawanan,” tidak 
menyerah begitu saja pada obat dan jarum suntiknya. 

Di dalam ”melek-media,” khalayak aktif tidak sekedar se-
bagai pemerhati atau pengamat tapi aktif melakukan sesuatu jika 
media massa telah melakukan penyimpangan. Penyimpangan 
ini bisa mengenai informasinya yang salah, kurang tepat, tidak 
seimbang, dan semacamnya. Jika itu yang terjadi maka khalayak 
dapat melakukan protes. Protes dilindungi oleh Undang-undang 
No.40/1999, dua hak yang berhubungan dengan itu adalah Hak 
Koreksi dan Hak Jawab.

Hak Jawab adalah hak seseorang/sekelomplok orang untuk 
memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan 
berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Pasal 5 Ayat 2 UU 
40/1999 tentang Pers menyebutkan, pers wajib melayani Hak 
Jawab. Sering pers tidak segera melayani Hak Jawab. Kalau pun 
melayaninya, kadang-kadang hanya di rubrik Surat Pembaca.

Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi 
atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan pers, 
baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Pasal 5 Ayat 3 
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UU 40/1999 menyebutkan, pers wajib melayani Hak Koreksi. 
Hak ini sebenarnya sebagaian tumpang tindih dengan Hak Ja-
wab, hampir selalu dilayani pers di Surat Pembaca.

Pelanggaran atas Hak Jawab oleh kalangan pers, selain 
berupa pelanggaran kode etik, juga pelanggaran atas UU No. 
40/1999 tentang Pers yang berimplikasi pada denda. Pelanggar-
an kode etik tidak berakibat hukum, tanpa sanksi yang berat. 
Pelanggaran atas UU No. 40/1999 tentang Pers adalah tindak 
pidana yang berakitan dengan hukuman. Pasal 18 mengingatkan 
antara lain: Perusahaan pers yang melanggar antara lain Pasal 
5 Ayat 2, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500 
juta. 

Sementara itu hak publik juga dilindungi oleh Undang-un-
dang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran terutam bab vi terkait 
peranserta masyarakat dalam Pasal 52 ayat 1,2, dan 3. Dalam 
pasal 52 ayat 3 misalnya secara gamblang berbunyi, ”Masyara-
kat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan 
keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugi-
kan”. Dengan demikian publik seharusnya dapat menggunakan 
haknya baik hak jawab maupun hak koreksi ketika melihat 
adanya indikasi pelanggaran terhadap program acara di media 
penyiaran kita. Apalagi institusi media penyiaranlah yang paling 
gencar menayangkan berbagai acara dan paling banyak menyita 
waktu ketimbang media lain seperti surat kabar maupun radio. 

Media massa yang cukup banyak melayani Hak Jawab dan 
Hak Koreksi adalah media cetak. Media elektronika, lebih-lebih 
televisi, kita jarang menyaksikan melayani kedua hak tersebut 
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dengan baik. Boleh jadi, sajiannya sudah bagus, boleh jadi tidak 
tersedia ruang dan waktu untuk itu.

Namun, masyarakat belum banyak yang tahu mempunyai 
kedua hak tersebut. Lebih daripada itu, bahkan sebagian besar 
warga masyarakat tidak tahu, kemerdekaan pers adalah hak 
azasi warga negara. Sosialisasi tentang ini perlu terus menerus 
diberikan.

Selain mengenai isi dan sikap media massa yang dikritisi, 
bisa juga fungsi media massa yang dikritisi. Misalnya saja ten-
tang fungsi media yang menyimpang atau kurang dijalankan 
dengan semestinya. Kontrol sosialnya kurang, atau bahkan ber-
lebihan dan semacamnya. Tidak jarang pers kurang menjalan-
kan fungsi watchdog-nya. Fungsi ini penting karena membuat 
pihak lain yang dikontrol atau diawasi/dijaga menjadi lebih hati-
hati dalam bertindak.

Kekuasaan (pemerintah, DPR, pengadilan, parpol, dan 
lain-lain) perlu dijaga dan diawasi oleh pers. Lalu siapa yang 
mengawasi pers? Masyarakatlah yang perlu mengontrol pers, 
salah satunya adalah media watch. Lalu siapa pula yang me-
ngontrol media watch? Makin banyak pihak yang mengawasi, 
makin baik tampilan yang diawasi. Sesama pengawas juga akan 
meningkatkan mutunya.

Ada yang selalu mengatakan, media watch itu untuk pem-
berdayaan masyarakat. Media watch tidak perlu ditujukan kepa-
da media massa yang dikontrolnya. Mereka sudah punya bagian 
litbang di dalam manajemennya. Pendapat tersebut tidak salah. 
Tapi, akan lebih penting manakala kontrol media watch juga di-
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tujukan kepada media yang dikontrolnya. Berapa banyak seba-
ran media watch yang ditujukan kepada masyarakat? Berapa be-
sar hasil pemberdayaannya? Jumlahnya sangat sedikit. Jika hasil 
media watch juga ditujukan kepada media yang bersangkutan 
ditambah komunikasi yang intensif dengan pimpinan media itu, 
hasilnya akan lebih bermanfaat. 

Sekelompok kecil pemerhati melakukan pengawasan ter-
hadap media watch. Tampaknya media watch juga tidak lepas 
dari framing, sekecil apa pun penyimpangannya. Misalnya, Pan-
tau agak radikal dan Jurnal Media Watch and Consumer Center 
(Habibie Center) agak ”menyenangkan” Republika.

Khalayak aktif yang sangat reaktif, tapi tanpa konsep li-
terasi, dapat mengarah kepada tindakan yang brutal. Kita men-
dengar ada ormas pemuda yang menduduki kantor redaksi surat 
kabar di Surabaya (Jawa Pos). Ada pula yang datang beramai-ra-
mai ke kantor redaksi lalu menuntut agar redaksi meminta maaf 
tiap hari dimuat surat kabar yang bersangkutan. Kasus ini me-
libatkan sejumlah sopir taksi terhadap pemberitaan surat kabar 
di Jakarta (Rakyat Merdeka). Juga tindakan Satgas PDI-P dan 
Banser pada Rakyat Merdeka menyangkut karikatur yang di-
muatnya. Mereka, boleh jadi bukanlah khalayak aktif dalam arti 
yang benar. Sangat mungkin, mereka sama sekali tidak mengerti 
tentang literasi itu.

Orang-orang media watch adalah khalayak aktif dengan 
tingkat literasi yang tinggi. Mereka menerbitkan hasil pantauan-
nya di dalam medianya yang sengaja dibuat untuk itu. Cukup 
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banyak orang yang mengikuti media hasil media watch tersebut 
dan mengritisinya. Mereka ini termasuk khalayak super aktif.

Penutup

Pada akhirnya, bisa dipahami bahwa kebebasan pers se-
bagai perwujudan demokrasi penyiaran menyaratkan adanya 
wartawan penyiaran dan juga pelaku media untuk menjaga in-
tegritas dan profesionalismenya. Hal itu bisa dilaksanakan dalam 
rangka melindungi kepentingan dan hak publik. Tunduk dan 
patuh dengan menjalankan norma etik dalam bentuk Kode Etik 
Jurnalistik maupun norma hukum dan peraturan perundangan 
yang berlaku menjadi keniscayaan bagi wartawan penyiaran.

Namun hanya melaksanakan norma etika dan norma hu-
kum, tampaknya tidaklah mencukupi. Wartawan penyiaran 
dan pelaku media lainnya dituntut juga selalu berpegang pada 
prinsip profesionalisme dalam menjalankan pekerjaannya. De-
ngan integritas dan profesionalisme, maka independensi mereka 
dapat mewujudkan jurnalistik penyiaran yang adil, berimbang, 
akurat, independen, dan bermartabat untuk kepentingan infor-
masi publik.
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Eksistensi Pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di 
Republik Indonesia ini makin kentara, bahkan makin mendo-
minasi. Pers sebagai pilar keempat demokrasi bukan sekedar 
teori, tetapi telah mewujud dalam bentuk makin optimalnya 
fungsi social control, terutama terhadap lembaga-lembaga yang 
ada dalam pemerintahan. Publik makin tahu kinerja Pemerintah, 
baik kinerja lembaga Legislatif, Eksekutif, maupun Yudikatif. 
Publik di-ninabobo-kan dengan informasi-informasi yang kre-
atif dan variatif: baik dalam bentuk cetak, elektronik, maupun 
online.

Pers makin berkembang luas, tidak lagi sebagai singkatan 
dari Persuratkabaran; tidak hanya menyangkut media komuni-
kasi yang dibuat melalui cetakan, tetapi dapat menjelma sesuai 
dengan perkembangan teknologi informasi. Bahkan, leksikon 
komunikasi yang pernah dianggap memberikan batasan Pers 
yang cukup luas, yakni, usaha percetakan atau penerbitan; usaha 
pengumpulan atau penyiaran berita; 3) penyiaran berita me-
lalui surat kabar, majalah, radio dan televisi; orang-orang yang 
bergerak dalam penyiaran berita; medium penyiaran berita, yak-
ni surat kabar, majalah, radio, dan televisi, pun telah terlampaui.

Pers kekinian makin menguat mengikuti konteks media 
komunikasi. Ketika, media komunikasi menguat pada surat 
kabar, istilah Pers berlaku pada media cetak. Namun, ketika 
berkembang juga media komunikasi lainnya, terutama media 
elektronik seperti televisi dan radio, bahkan akhir-akhir ini inter-
net, maka munculah makna Pers secara luas, yakni menyangkut 
juga media elektronik dan media sosial. Oleh karena itu, ketika 
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berbicara Pers, maka berbicara media cetak, media elektronik, 
dan media sosial. 

Dalam konteks yuridis formal1, Pers dibatasi sebagai lem-
baga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan 
kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik 
dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta 
data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggu-
nakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran 
yang tersedia.

Perluasan-perluasan batasan Pers tersebut membuktikan 
bahwa Pers merupakan sistem terbuka yang probabilistik. Pers 
tidak bebas dari pengaruh lingkungan; tetapi Pers pun mempe-
ngaruhi lingkungan probabilistik; hasilnya tidak dapat diduga 
secara pasti. 

Pers dan Sistem Politik

Terlebih dalam perjalanan panjangnya, Pers pun telah 
membuktikan kehebatannya. Peranan Pers sangat besar dalam 
penyampaian informasi karena Pers mempunyai beberapa 
keunggulan, antara lain, memiliki jangkauan luas dalam pe-
nyampaian pesan kepada khalayak dan memiliki pengaruh lang-
sung dan segera terhadap penerima pesan. Pers pun mempenga-
ruhi khalayak tentang apa yang dianggap penting. Pers memang 
tidak dapat menentukan what to think, tetapi mempengaruhi 

1 Pasal 1 huruf (a) UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.
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what to think about. Dengan memilih berita tertentu dan meng-
abaikan yang lain, Pers membentuk citra atau gambaran dunia 
kita seperti yang disajikannya. 2 

Pers berfungsi sebagai gatekeefing yang menyaring, me-
nonjolkan, menyurutkan isu atau objek tertentu. Umumnya 
pesan yang disajikan terus-menerus dalam kolom yang besar 
akan mengukuhkan suatu nilai yang dianggap benar/penting 
oleh masyarakat.

Se-lokal apapun posisi lembaga Pers, seperti halnya Su-
rat Kabar Jyylands-Posten yang hanya berbahasa Denmark dan 
mungkin hanya dipahami oleh empat juta warga Denmark, tetapi 
pada era globalisasi informasi ini, dapat menembus sekat-sekat 
bahasa dan wilayah. Pada era globalisasi informasi, berita, gam-
bar atau musik dapat melintasi perbatasan dengan cepat sekali. 
Informasi itu setadinya bisa saja ditulis untuk publik atau kha-
layak terbatas, tetapi globalisasi informasi memungkinkan lepas 
konteks, baik konteks pembaca, pendengar, maupun penonton. 

Nina Syam (2002) 3 pun menguatkan bahwa globalisasi in-
formasi telah menciutkan dunia dari besar (L) menjadi sedang 
(M) dan dari sedang menjadi kecil (S). Hal itu terjadi karena 
penggabungan antara teknologi komputer dengan komunikasi 
yang mendorong keunggulan dalam penyebarluasan informasi 
melalui Pers. 

2 Jalaluddin Rakhmat. 2006. Psikologi Komunikasi. Bandung: PT Remaja 
Rosda Karya

3 Nina Winangsih Syam. 2002. Rekonstruksi Ilmu Komunikasi Perpekstif Po-
hon Komunikasi. Bandung: Universitas Padjadjaran
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Namun, sehebat apapun Pers, tetap sulit untuk melepaskan 
diri dari keterikatan dengan organisasi yang bernama negara. 
Eksistensi Pers banyak dipengaruhi, bahkan ditentukan oleh fal-
safah dan sistem politik negara tempat Pers itu hidup. Peranan 
Pers sangat ditentukan oleh sistem politik tempat media massa 
itu berkembang. 

Dalam buku Four Theories of the Press, Fres S. Siebert, 
Theodore Peterson dan Wilbur Schramm mengkategorikan Pers 
dalam beberapa sistem politik. Menurut mereka, sistem Pers 
yang berlaku dalam suatu negara tidak dapat dilepaskan dengan 
struktur sosial dan struktur politik dari suatu masyarakat atau 
Negara. Oleh karena itu, dalam dimensi sejarah perkembangan 
Pers, dikenal empat kategori tentang Pers yang masing-masing 
mencerminkan keadaan masyarakat dan dasar pemikiran yang 
hidup dalam masyarakat, yakni Pers Otoriter (Authoritarian), 
Pers Liberal (Libertarian), Pers Komunis (Marxist), Pers Tang-
gung Jawab Sosial (Sosial Responsibility). Kekinian muncul 
juga sistem Pers Islam.

Diakui Meril (1971), kecenderungan umum, sistem Pers 
tunduk kepada sistem politik tempat sistem Pers tersebut dikem-
bangkan. Pendapat tersebut diperkuat oleh hasil kajian empirik 
yang dilakukan Smith (1983) tentang kehidupan Pers di In-
donesia dalam kurun 1950-1965. Menurutnya, eksistensi dan 
kehidup an Pers Indonesia sangat ditentukan oleh kekuasaan.

Ketergantungan Pers Nasional terhadap sistem politik 
tercermin dari munculnya kewajiban Pers Indonesia yang be-
rawal diatur dalam UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-
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Ketentuan Pokok Pers, UU No. 21 Tahun 1982, dan terakhir UU 
No. 40 tahun 1999 yang memiliki spirit reformasi sangat besar 
karena lahir sejalan dengan lahirnya era reformasi. 

Namun pada era reformasi, Pers di Indonesia tidak beran-
jak lebih baik, kendati telah lahir perubahan peraturan dengan 
dikeluarkannya UU No. 40 tahun 1999. Krisis multidimensional 
yang mendera Republik ini sangat berpengaruh besar pada nasib 
Pers nasional. Krisis yang terjadi di Indonesia sejak lebih kurang 
tahun 1997-an itu, juga ikut mencabik-cabik kondisi Pers nasio-
nal. Kendati krisis yang menimpa Pers nasional ini nampaknya 
dimulai dari secercah harapan kebebasan, tetapi realitas mem-
buktikan kondisi Pers nasional malah semakin terpuruk. 

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang nampaknya banyak 
berpihak pada upaya pembebasan Pers dari belenggu kekua-
saan, seperti, pembebasan SIUPP, pembebasan organisasi ke-
wartawanan, dan lain sebagainya, tampaknya berujung pada 
ikut terseretnya Pers Nasional pada berbagai krisis. Krisis Pers 
Nasional masa awal reformasi tak jauh berbeda dari krisis yang 
mendera bangsa dan negara ini. Semua krisis tersebut bermuara 
pada krisis kepercayaan dan krisis akhlak (moral).

Padahal, reformasi telah memberikan spirit positif bagi 
Pers Nasional untuk mereguk mimpi kebebasan. Namun, Juli-
tasari4, menilai, kebebasan Pers sudah sangat melampaui batas 
kewajaran. Banyak kalangan Pers yg tidak lagi menjaga kode 
etiknya. Mereka kebanyakan hanya ingin mengambil haknya 

4 Rosmi Juliatasari SVHRmedia.com, 3 Mei 2007
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tanpa menghiraukan hak orang lain dengan dalih kebebasan 
Pers. Hal ini justru merusak citra para tokoh Pers yang telah 
memperjuangkan kebebasan Pers. Perjuangan mereka yang 
ingin memberikan kebebasan kepada pihak yang berhak dan 
pantas diberi kebebasan itu karena memang tidak semua orang 
pantas diberi kebebasan. Mayoritas media di Indonesia, baik ce-
tak maupun elektronik tidak lagi memperhatikan hal-hal yang 
merupakan esensi dan prinsip serta inti kehidupan masyarakat 
sebagai manusia. Keuntungan yang besar sudah menjadi tujuan 
utama sehingga apa pun cara dan bentuknya asal bisa men-
datangkan keuntungan langsung.

Padahal, lembaga Pers adalah lembaga yang harus memi-
liki keseimbangan sikap dalam menyejajarkan idealisme dan 
keuntungan finansial. Ini disebabkan oleh sifat pekerjaan men-
gelola Pers yang ideal-komersial. Jika lebih mengedepankan 
sisi ideal, Pers tidak akan hidup lama. Sebaliknya, jika mengu-
tamakan sisi komersial, lembaga itu tidak layak lagi diberi pre-
dikat Pers. 5

Oleh karena itu, oplag dan durasi bukan satu-satunya 
rujuk an; apalagi dijadikan alasan pembenar untuk menyajikan 
berita yang padahal mungkin saja menyesatkan. Keinginan pe-
ngusaha media boleh jadi penting, tetapi tidak lebih penting dari 
menyelamatkan publik. Pers harus berhindar dari hanya didomi-
nasi penguasa media, sehingga berstempel kapitalis, padahal 
idealisme publik harus menjadi rujukan. 

5 Onong Uchjana Effendy. 2000. Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek. Ban-
dung: Remaja Rosda Karya
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Pers yang idealis adalah Pers yang benar-benar melak-
sanakan tugasnya dengan membenarkan yang benar dan me-
nyalahkan yang salah. Kendati kebenaran ataupun kesalahan 
itu bersifat relatif, setidaknya Pers selalu berpegang teguh pada 
aturan yang berlaku di lingkungan Pers itu berada. Hal itu me-
ngandung arti bahwa Pers yang memiliki idealisme tidak berarti 
harus “menentang” Pemerintah untuk membela masyarakat. 
Dalam konteks Pemerintah pada posisi yang salah, “penen-
tangan” dan pembelaan tersebut dapat dilakukan. Namun, jika 
ternyata pemerintah yang benar, bukan hal yang salah jika jus-
tru Pers harus membela Pemerintah dan meluruskan prasangka 
masyarakat.

Itulah bangunan keseimbangan yang harus selalu men-
jadi rujukan Pers Nasional. Pers memang memiliki fungsi 
kontrol sosial, tetapi harus seimbang dengan fungsi informasi 
yang mengedepankan fakta rumus 5W+1H; dengan fungsi pen-
didikan yang memberikan manfaat bagi perkembangan akhlak 
positif; dengan fungsi rekreasi yang menyajikan hiburan yang 
sehat. Kontrol sosial tidak berarti harus menyerang dan men-
dominasi sajian keburukan Pemerintah, sehingga melahirkan 
stempel bad news is good news. Namun, menempatkan Peme-
rintah pada posisi yang imbang: yang baik disiarkan, yang buruk 
diinformasikan. 

Kebebasan Pers

Kebebasan Pers memang mimpi semua insan Pers, tetapi 
sebagaimana disampaikan Tarman Azzam,6 bukanlah demi ke-

6 Sinar Harapan, 22 Maret 2010
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pentingan Pers sendiri. Kebebasan juga menjadi milik yang di 
luar Pers, seperti, pembaca, sumber berita, dan lain sebagainya. 
Karena itu sumber berita boleh dan berhak mengirimkan tang-
gapan bila ia merasa dirugikan oleh sebuah pemberitaan Pers. 
Pihak Pers wajib memublikasikan tanggapan tersebut. 

Dijelaskan Friedrich A. Hayek bahwa prinsip kebebasan 
justru membuka ruang bagi segala pikiran, ekspresi, dan keya-
kinan yang hidup di masyarakat. Sebenarnya, tidak ada manusia 
yang benar-benar mengetahui apa yang sedang hidup dan po-
tensial hidup di masyarakat, sebab manusia penuh dengan ke-
terbatasan. Pada posisi ketidaktahuan semacam ini, yang lebih 
arif dilakukan bukanlah memaksakan satu pendapat, melainkan 
membuka ruang kebebasan. Ruang kebebasan adalah pernyata-
an rendah hati sebagai manusia bahwa hidup ini begitu kom-
pleks dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan memaksakan ke-
hendak. Maka sangat tepat ketika Martin Heidegger menyatakan 
bahwa kebenaran mewahyukan dirinya di dalam kebebasan. 

Hal tersebut makin menguatkan bahwa tidak ada kebe-
basan yang betul-betul bebas, termasuk juga kebebasan Pers. 
Sebagaimana diungkapkan Naungan Harahap7 bahwa dalam 
Negara liberal yang menganut Sistem Pers Liberatarian nu-
ansa kehidupan Pers penuh kebebasan, tetapi realitasnya yang 
dimaksud kebebasan dalam Negara Liberal tersebut tetap juga 
me ngandung tuntutan pada pemenuhan Hak dan Kewajiban. 

7 Naungan Harapan. 2007. Kode Etik dan Hukum Pers. Disampaikan pada 
Pelatihan Wartawan di Surat Kabar Patroli Bandung
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Apalagi kebebasan Pers pada Negara Indonesia yang su-
dah dikenal menganut Sistem Pers Pertanggungjawaban Sosial 
(Social Resposibility). Kebebasan Pers di Indonesia tidak hanya 
menuntut pemenuhan Hak dan Kewajiban, tetapi juga harus 
siap bertanggungjawab atas konsekuensi dari penulisan berita 
yang dibuat oleh wartawan. Dalam konteks inilah, kehidupan 
Pers di Indonesia tidak terlepas dari pagar-pagar yang berbentuk 
undang-undang, misalnya, UU dan Kode Etik Jurnalistik yang 
merupakan pedoman bagi seluruh jurnalis Indonesia. 

Menurut Tokoh Pers, Atmakusumah Astraatmadja8, kebe-
basan Pers adalah kebijakan media (wartawan dan redaktur) un-
tuk bekerja secara profesional di bidangnya dalam memberikan 
karya jurnalistik kepada umum. Profesionalisme ini diwujudkan 
dengan menyajikan karya jurnalistik untuk kepentingan publik, 
bukan berpihak pada salah satu lembaga, ideologi, ekonomi, 
atau politik tertentu.

Memang tidak ada Pers yang benar-benar independen dan 
keberpihakan merupakan suatu kewajaran sepanjang media 
yang bersangkutan meyakini keberpihakannya dan mengeta-
hui konsekuensi yang akan dihadapinya. Media yang berpihak 
pada partai politik, ideologi, bisnis, agama pasti akan memiliki 
keterbatasan karena ruang pembaca hanya pada kelompok atau 
satu golongan tertentu. Keberadaan media-media khusus yang 
memilih untuk melayani kelompok tertentu biasanya tidak akan 
langgeng, misalnya, jika melayani kepentingan politik partai ter-
tentu, maka kelangsungannya amat bergantung pada kedudukan 

8 Antara, Sabtu, 7 Februari 2009
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partai politik tersebut, demikian pula jika berpihak pada kepent-
ingan bisnis, terutama jika dikaitkan dengan kepentingan bisnis 
pemodalnya. 

Hal itu pernah terbukti dalam kehidupan Pers Indonesia 
pada Pemilu 1999. Pada menjelang Pemilu 1999 terbit berbagai 
media cetak yang jelas-jelas mengatasnamakan partai politik, 
seperti munculnya Harian Suara Karya, Suara Perjuangan, Tab-
loid Duta, Koran Amanah, dan media cetak lainnya. Namun, 
media cetak tersebut hanya dapat hidup tidak lebih dari setahun 
menjelang Pemilu 1999, setelah Pemilu usai media cetak terse-
but pun mati. 

Ukuran menjaga independensi dan kebebasan Pers, dapat 
dilakukan dengan melaksanakan pekerjaan sesuai stan dar jur-
nalistik yaitu mengemukakan akurasi, obyektivitas dan mem-
berikan laporan yang seimbang, termasuk pemakaian bahasa 
dengan tepat. Masyarakat pembaca yang rata-rata dianggap 
memiliki intelektualitas lebih tinggi dibanding masyarakat pen-
dengar dan pemirsa, tidak dapat dibohongi oleh media massa 
yang cara kerjanya tidak profesional dan berpihak pada kelom-
pok atau golong an tertentu. Jika ingin menjadi media yang seri-
us serta umum, harus mengedepankan kepentingan publik.

Diakui oleh Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pers dan 
Pembangunan (LSPP) Ignatius Haryanto9, praktik konglomerasi 
perusahaan media massa juga menciptakan berbagai kondisi 
merugikan lain, terutama ketika Pers hanya dijadikan sekadar 

9 koranbaru.com, 6 Mei 2010
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corong demi kepentingan politik dan bisnis sang pemilik modal. 
Dalam kondisi seperti itu, Pers dan pemberitaan yang dihasil-
kan menjadi sangat bias serta cenderung berbohong kepada pu-
bliknya. Bahkan, dalam beberapa kasus diketahui telah terjadi 
semacam ”malapraktik” pemberitaan. Pemberitaan dimanfaat-
kan oleh pemilik modal untuk menekan kelompok lawan, baik 
untuk kepentingan politik maupun bisnis, dari sang konglomerat 
atau bahkan untuk mempromosikan dan menguntungkan kelom-
pok bisnisnya sendiri. 

Napoleon Bonaparte pernah berkata, pena wartawan le-
bih tajam dibandingkan pedang militer. Maknanya, jalankanlah 
freedom of the press ini dengan penuh mulia dan tanggung ja-
wab. Kemerdekaan Pers harus dijaga terus karena “dengan men-
jaga kebebasan Pers, maka bisa menjaga kebebasan berpendapat 
dan berekspresi warga negara. Dengan adanya kebebasan Pers, 
masyarakat akan mendapatkan informasi tentang apa yang di-
lakukan oleh power holders; para pejabat negara yang sedang 
mengemban amanah di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. 

Pers dan Keterbukaan Informasi

Peran positif tersebut layaknya dapat diemban Pers dengan 
baik ketika kondisi sosial politik Indonesia pun mulai membaik. 
Semangat keterbukaan informasi publik yang digulirkan sejak 
Mei 2010 di Republik ini, bersignifikan besar terhadap perbaik-
an eksistensi Pers. Di belahan bumi manapun, Pers memang 
selalu menjadi garda terdepan dalam memelopori keterbukaan 
informasi. Gelora kebebasan Pers menjadi bagian terpenting 



Pers Reformasi pada Era Keterbukaan Informasi 51

dalam mendobrak budaya ketertutupan pada Badan Publik, khu-
susnya Pemerintah.

Perjuangan Pers dalam menebarkan kebebasan tidak me-
ngenal jaman; menggelora sejak ada hingga era kekinian serta ti-
dak mengenal sekat-sekat budaya ataupun batas negara. Kendati 
secara teoretis, sistem Pers yang berkembang di dunia ini sangat 
varian, tetapi semuanya berlandaskan pada semangat kebebasan 
dalam mencari, memperoleh, mengelola, dan menyampaikan 
informasi. 

Untuk menguatkan kebebasan Pers, dilahirkanlah sun-
shine law yang merupakan produk hukum penjamin keterbu-
kaan informasi dan transparansi, salah satunya UU No. 14 tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU ini menjamin 
setiap orang, termasuk jurnalis untuk dapat mengakses informa-
si publik. Apalagi, hak aksesitas informasi publik ini di Indone-
sia sudah menjadi hak konstitusional warga negara sebagaimana 
amanah Pasal 28 F UUD 1945. Selain itu, hak atas informasi 
juga merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam Kovenan 
Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah diratifi-
kasi Pemerintah Indonesia, 30 September 2005 dan menjadi UU 
No. 11 tahun 2005. 

Hal itu selaras dengan tugas utama jurnalis sebagai pe-
layan publik dalam memberikan informasi. Kehadiran UU KIP 
jelas makin menguatkan eksistensi jurnalis dalam menjalankan 
tugasnya. KIP merupakan prasyarat utama kebebasan Pers. 
Tanpa KIP, jurnalis akan mengalami kesulitan dalam mengakses 
informasi. Padahal, mungkin masyarakat sangat membutuhkan 
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informasi itu, sehingga jurnalis tidak dapat optimal memberikan 
pelayanan pada publik. 

Spirit UU KIP adalah spirit demokrasi yang menghendaki 
implementasi dengan penuh kesadaran. Keterbukaan informasi 
merupakan kebutuhan bersama, sehingga semangat ketaatannya 
dilandasikan paradigma hukum “modern” yang tidak menuntut 
sanksi berlebihan sehingga pelanggar dipaksa jera, tetapi mena-
namkan kesadaran tinggi pada semua pihak untuk menaatinya. 
Inilah prinsip-prinsip hukum komunikasi. Hukum tidak dilahir-
kan untuk memberi sanksi, tetapi untuk memandu warga negara 
agar berjalan pada track-nya.

Para jurnalis pun memiliki peran penting dalam mendo-
rong implementasi KIP. Spirit kemerdekaan Pers, independensi, 
dan profesionalisme jurnalis memberi nilai tambah besar untuk 
mengawal KIP. Peran mereka sangat dibutuhkan dalam meng-
gugah nurani Pemerintah melalui fungsi informatif, edukatif, 
rekreaktif, dan kontrol sosial. Mereka harus menjadi pejuang 
terdepan dalam menggelorakan semangat keterbukaan infor-
masi.

-oo0oo-



 JURNALISTIK VS JURNALISME
Pengalaman Menjaga Pers yang Bertanggungjawab

Oleh: Erwan Widyarto
Penulis selama 25 tahun menekuni jurnalisme, mulai dari menjadi reporter 

hingga menjadi pengelola penerbitan media di jaringan Jawa Pos dan 
menjadi dosen mata kuliah media. Pernah mendapatkan beasiswa pendidikan 

“Jurnalisme Etis” saat mengikuti “kursus singkat” Independent Press and 
Rule of Law di Institute of Training and Development (ITD), Amherst, 

Massachussetts, Amerika dengan para pengajar dari Poynter Institute. Menjadi 
trainer dalam pelatihan jurnalistik yang selalu menekankan pentingnya 

penguasaan “teknik dan etik” dalam kerja media.
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“Kredibilitas pers terkait dengan komitmen pada kebenaran, 
pada pencapaian akurasi, kejujuran, obyektivitas dan pada per-
bedaan yang jelas antara berita dan iklan. Pencapaian tujuan-
tujuan ini dan penghormatan pada nilai-nilai etika dan profesi 
tidak bisa dipaksakan. Ini adalah tanggung jawab eksklusif 
para jurnalis dan media. Dalam masyarakat yang bebas, opini 
publiklah yang memberi ganjaran dan hukuman.”

Pasal 9 Deklarasi Chapultepec yang ditetapkan pada 11 
Maret 1994 di Kota Meksiko ini menguraikan ciri-ciri sebuah 
pers yang sehat dan mendefinisikan secara tegas peran yang 
dijalankan oleh etika profesi. Meski deklarasi ini hanya ditan-
datangani oleh negara-negara Amerika, pesannya sangat univer-
sal.

Poin-poin penting di dalam pasal tersebut sangat relevan 
bagi pers dalam menegakkan posisinya, menjaga marwahnya, 
sebagai kekuatan masyarakat sipil. Dalam konteks kekinian pun, 
nilai-nilai dalam deklarasi tersebut sangat relevan. Pers yang 
mengkhianati nilai-nilai sebagaimana tercantum dalam pasal di 
atas, akan mendapatkan penilaian buruk dari publik.

Hiruk pikuk pemilihan presiden (Pilpres) 2014 mencatat 
secara jelas fenomena itu. Pers atau media yang mengabaikan 
komitmen pada kebenaran, yang abai akan akurasi, yang tidak 
jujur dan tidak obyektif mendapat cacian publik. Kredibilitasnya 
hancur. Hal seperti itu berlaku dalam setiap peristiwa yang di-
liput pers. Pers yang ingin menjaga marwahnya, menjaga kredi-
bilitasnya, hendaklah memegang teguh prinsip-prinsip nilai di 
atas.
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Selain Deklarasi Chapultepec, pers Indonesia juga me-
miliki rambu-rambu yang secara tegas mengatur etika profesi 
jurnalis maupun mengatur pers/media sebagai institusi. UU No 
40 Tahun 1990 tentang Pers, Kode Etik Wartawan Indonesia, 
Kode Etik Jurnalis, dan sejumlah peraturan perundangan mau-
pun code of conduct lain, telah disusun dengan harapan pelaku 
pers Indonesia menjadi profesional dan akuntabel.

Sayangnya, di era informasi yang semakin terbuka, di saat 
pers tak lagi mendapat ancaman sensor dan pembreidelan, ma-
sih banyak pers yang abai dengan nilai-nilai etis yang mesti-
nya menjadi roh keseharian pers itu. Pertanyaan besar muncul, 
mengapa ini bisa terjadi? Dan bagaimana para pelaku media dan 
masyarakat bisa ikut menjaga agar pers tidak menyalahgunakan 
posisinya?

Jurnalistik vs Jurnalisme

Perkembangan pers Indonesia mengalami dinamika, se-
suai dengan perkembangan dan situasi sosial politik negeri 
ini. Pers Indonesia merasakan berbagai situasi: pernah berada 
pada situasi negara penjajahan (menempatkan pers sebagai 
senjata perjuangan), berada pada zaman kemerdekaan, zaman 
keterkungkun gan politik, era reformasi dan keterbukaan politik 
dan seterusnya.

Di luar kajian kronologis-historis perkembangan pers yang 
sudah banyak dikaji para ahli semacam itu, selama berkecim-
pung di dunia pers selama 25 tahunan, penulis melihat perkem-
bangan pers Indonesia dalam sisi lain. Secara sederhana, penulis 
menggambarkan perkembangan pers dalam logika “pertarung-
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an” jurnalistik versus jurnalisme. Pertarungan “jurnalistik vs 
jurnalisme” ini akan bisa menggambarkan perkembangan dan 
kondisi pers pada situasi sekarang ini.

Sebagai praktisi pers, penulis membedakan secara tegas 
jurnalistik dan jurnalisme karena keduanya juga akan membe-
dakan profil media serta tujuan atau fungsi sesungguhnya dari 
keberadaan media. Lebih mudahnya, kita lihat grafis berikut ini :

 Perkembangan pers/media massa saat ini –barangkali kare-
na jebakan industri—telah membawa media abai dengan jurnal-
isme dan hanya memperkuat aspek jurnalistik. Contoh yang pa-
ling faktual dan berjejalan di ruang publik adalah menjamurnya 
infotainment dalam media televisi maupun media cetak.

Lewat pembedaan yang tegas antara jurnalistik dan jurnal-
isme ini, secara tegas pula bisa disebut bahwa infotainment bu-
kanlah sebuah produk jurnalisme. Infotainment adalah informa-
si yang dikemas secara jurnalistik semata. Yang muara akhirnya 
hanyalah menyajikan informasi kepada warga atau khalayak sa-
saran dan bukan menciptakan public sphere (ruang publik) bagi 
tumbuhnya dialog atau wacana (teks) yang berkaitan dengan 
kepentingan publik.
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Jurnalisme pada dasarnya adalah serangkaian kaidah/
prinsip etik dan serangkaian metode untuk menggali kebenaran/
informasi dan menyampaikannya kepada audiens. Jadi, intinya 
ada dua: kaidah etik dan metode.

Jurnalisme adalah perangkat pengetahuan serta ketrampil-
an untuk mendapatkan realitas dan seterusnya menjadikannya 
sebagai informasi publik. Realitas sosial dan informasi adalah 
dua macam wacana (teks) yang tidak terpisahkan. Realitas sosial 
dihargai sebagai suatu wacana yang dialami dan bersifat empiris 
dalam kehidupan masyarakat. Dari sini, kemudian dilahirkan 
informasi sebagai wacana yang merupakan tafsiran atas reali-
tas tersebut. Jadi, jurnalisme tidak sekadar terknis. Jurnalisme 
menuntut intelektualisme.

Sedangkan jurnalistik hanyalah berisi teknik dan tata cara 
penggalian kebenaran/informasi dan cara menyajikannya kepa-
da pembaca/pemirsa/pendengar.

Analogi dalam profesi kedokteran: ada etika kedokteran 
dan ada metode/ketrampilan mengobati/menyembuhkan. Dok-
ter profesional bertindak dengan landasan etis tidak hanya se-
mata terampil dalam penyembuhan.

Jurnalistik juga bisa dianalogikan dengan “metode hu-
kum”: penangkapan, pembuktian, pembelaan, vonis dan se-
bagai nya. Sedangkan “jurnalisme”-nya adalah penggalian ke-
benarannya. Apakah penentuan vonisnya sesuai dengan azas 
keadilan, apakah sudah memperhatikan rasa keadilan masyara-
kat dan sebagainya.
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Proses pembelajaran jurnalistik cukup dengan teknik men-
ulis 5W + 1 H (dan memotret) serta penyajian berita. Sedangkan 
epistemologi jurnalisme terdiri dari aspek metodologi berkaitan 
dengan proses dalam menghadapi fakta dan etika. Metodologi 
menyangkut wilayah kebenaran berita (faktual, obyektivitas, ke-
adilan, akurasi, kelengkapan berita, ketidakberpihakan).

Pers Indonesia dewasa ini sebagian besar berkutat pada 
sisi jurnalistik semata. Mereka merekrut awak media dan di-
latih sebentar teknik-teknik liputan, teknik wawancara, teknik 
melaporkan on the spot langsung dari lokasi peristiwa, teknik 
melaporkan di depan kamera dan teknik-teknik lainnya. Setelah 
dirasa menguasai berbagai teknik tersebut, mereka pun langsung 
terjun ke lapangan. Melaporkan berbagai peristiwa dari lapang-
an.

Dan lihatlah, apa yang terjadi? Kita bisa melihatnya di me-
dia sosial. Di twitter maupun facebook, cemoohan dan kritikan 
terhadap mereka pun bermunculan. Kebanyakan kritik, memang 
soal penguasaan teknik (jurnalistik) yang belum baik. Tapi, tak 
jarang, kritik yang muncul sebenarnya menyangkut soal keti-
adaan spirit jurnalisme mereka. Baik berupa ketiadaan etika 
maupun ketidakpahaman mereka dalam mengemas realitas so-
sial (empiris) itu menjadi informasi yang bermakna bagi publik.

Dalam pemberitaan mengenai kecelakaan pesawat, ben-
cana banjir, tanah longsor dan sejenisnya, pengolahan dan pe-
nyajian informasi media hanya berkisar pada angka-angka kor-
ban, kerugian, kerusakan dan sejenisnya. Padahal, jika hanya 
informasi semacam itu yang disampaikan, tidak perlu jurnal-
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isme. Tidak perlu pers. Sebagaimana yang disampaikan Jakob 
Oetama, jika setiap terjadi kecelakaan atau bencana, media 
hanya memberitakan seputar korban serta jumlah kerugian dan 
tanpa mencari tahu mengapa kecelakaan dan bencana itu bisa 
terjadi sehingga ke depannya bisa mengurangi kecelakaan atau 
bencana serupa, maka tidak diperlukan pers. Itulah yang disebut 
dengan jurnalisme makna dan menjadi acuan di kelompok me-
dia yang dikembangkan Jakob Oetama. Jurnalisme makna itu 
juga yang menjadi tema pidato penganugerahan doktor honoris 
causa-nya di UGM.

Permukaan vs Kedalaman

Tugas pokok wartawan adalah mengumpulkan informasi 
yang membuat audiens memahami berbagai peristiwa yang ikut 
mempengaruhi kehidupan mereka. Proses pengumpulan infor-
masi sang wartawan biasanya terdiri dari tiga lapisan pemberi-
taan. Pertama, “lapisan pemberitaan permukaan” yang biasanya 
bersumber dari rilis, pidato, atau keterangan-keterangan tertu-
lis. Kedua, “lapisan upaya reportase” yang berdasarkan verifi-
kasi, pemberitaan investigatif, pemberitaan spontan, dan latar 
belakang. Ketiga, “lapisan interpretasi dan analisis” yang ber-
dasarkan penilaian, opini, hubungan sebab dengan akibat, dan 
pendalaman.

Secara ideal, kewajiban seorang jurnalis yang bertugas se-
bagai reporter adalah langsung mengikuti apa yang terjadi. Ia 
harus berada di lapangan. Tidak tergantung pada sumber-sumber 
yang bisa saja berniat memanipulasi sang reporter. Sama hal-
nya seperti penggali tambang, pencari batu giok yang lagi tren, 
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reporter seharusnya tidak akan puas dengan apa yang terlihat 
di permukaan. Ia harus menggali dan terus menggali sampai ia 
akhirnya menemui “kebenaran” yang ingin diungkapkannya. 
Jurnalis yang pandai menggali biasanya dibekali pengetahuan 
cukup dan penciuman tajam untuk mengendus sebuah bahan 
berita, yang tidak diketahui masyarakat. Tidak hanya sekadar 
bekal teknik jurnalistik.

Merunut logika begitu dominannya “jurnalistik’’ dan ter-
lupakannya “jurnalisme” dalam paparan di awal tulisan ini, bisa 
dilihat kecenderungan awak media dan pers kita saat ini. Ke-
banyakan hanya “bermain di permukaan.” Penguasa biasanya 
senang dengan media yang hanya berkutat dengan “lapisan per-
mukaan” ini.

Satu contoh, misalnya, liputan tentang kemiskinan. Media 
hanya berhenti dan puas dengan penjelasan gubernur atau pe-
jabat mengenai jumlah orang terlantar di jalan-jalan, bagaima-
na cara aparat pemerintah “menyapu bersih” mereka, kemana 
mereka ditampung untuk sementara, lalu apakah mereka akan 
dipulangkan ke kampung masing-masing. Hal ini terjadi karena 
media puas dengan kemampuan jurnalisnya yang cuma mengan-
dalkan penjelasan resmi gubernur melalui jumpa pers. Padahal, 
yang seperti ini jelaslah bukan jurnalisme yang kita harapkan. Ia 
tidak memiliki kemauan, atau juga kemampuan, untuk menero-
bos dari “lapisan permukaan” ke “lapisan lebih dalam.”

Jika “jurnalisme” (sesungguhnya) yang jadi pegangan, 
media akan memerintahkan jurnalisnya untuk masuk ke lapisan 
yang lebih dalam. Tidak akan puas dengan penjelasan guber-
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nur. Ia bukan saja mendatangi dan mewawancarai secara leng-
kap dan kritis gubernur dan aparat Pemda lainnya setelah jumpa 
pers selesai, melainkan juga mengunjungi tempat tinggal orang 
miskin seperti diungkap oleh penjelasan gubernur. Dia akan 
menjalankan fungsi jurnalisme: menulis pemberitaan, menjelas-
kan secara lengkap kepada audiens, dan menyampaikan “gairah” 
kepada audiens mengenai apa yang ditulisnya. Yang ditulisnya 
bisa bermakna misalnya membujuk para pembaca untuk men-
gubah sikap, agar lebih kritis terhadap gubernur dan aparat, serta 
menawarkan berbagai alternatif kebijaksanaan untuk menangani 
masalah kemiskinan di perkotaan tersebut. 

Jurnalisme – mau diberi tambahan ‘yang bertanggung-
jawab’ atau istilah apapun-- bukan saja menyajikan fakta, tetapi 
juga mengapa dan bagaimana orang-orang miskin itu pergi ke 
kota. Kemudian, menyibak apa artinya fenomena (kemiskinan) 
ini di dalam konteks sosial, politik dan ekonomi yang menun-
jukkan gambaran yang lebih besar (big picture). Bisa jadi, pem-
beritaan mengenai kemiskinan itu pada akhirnya akan memulai 
sebuah upaya konstitusional DPRD untuk meminta penjelasan 
gubernur mengenai kebijaksanaannya. Bahkan dalam scope 
yang lebih besar, berbagai kalangan masyarakat akan meng-
gugat pemerintah yang nyaris tidak memiliki kebijakan sosial. 
Dalam konteks semacam inilah, jurnalisme bekerja dan dibu-
tuhkan.

Top down vs Bottom up

Pada tahun 2000, saya menjadi fasilitator Pelatihan War-
tawan Liputan Politik yang diselenggarakan oleh Lembaga Pene-
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litian, Pendidikan dan Penerbitan Yogyakarta (LP3Y) bekerja 
sama dengan Asia Foundation di lima kota Indonesia. Dalam 
forum itu, kami memetakan situasi pers Indonesia selama Orde 
Baru. Peta situasi ini memuat soal pola kecenderungan media, 
sikap jurnalis, isi liputan media, posisi media dan output atau 
hasil akhir tujuan media. Pelatihan itu dilakukan menyambut 
perubahan politik sebagai konsekuensi dari reformasi. Saat itu, 
adalah awal kehidupan politik Indonesia yang berubah drastis 
dengan lahirnya berbagai Undang-Undang (politik) baru. Dalam 
semangat reformasi itulah, keinginan untuk memiliki pers yang 
ideal, pers yang bermakna bagi publik mengemuka.

Maka, untuk mendapatkan pers yang ideal, dibuatlah peta 
situasi pers saat itu. Sehingga ada wilayah-wilayah yang bisa 
mendapatkan perhatian demi perbaikan wajah pers kita. Dan 
yang diperoleh, peta situasi yang tergambar saat, jauh dari ske-
ma ideal posisi pers. Peta situasi ini sebenarnya memetakan po-
sisi pers “yang ada” saat itu dan “yang semestinya”. Peta situasi 
itulah yang menjadi pijakan tim untuk mengubah situasi. Atau 
mengembalikan pers ke kondisi “yang seharusnya.’’

Pers masa Orde Baru Pers “yang 
semestinya”

Sikap 
jurnalis

Afirmatif, culun Skeptis, Curiosity

Teknik 
liputan

Top down, permukaan, 
check & re-check, 
collecting

Bottom up, kedalaman, 
verifikasi
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Isi Liputan Verbalisme, Monopoli 
teks/wacana, tak boleh 
ada tafsir lain

Fact finding, 
Keragaman opini/teks/
wacana, tercipta ruang 
publik

Posisi Media Sekadar memberi 
informasi, corong 
kekuasaan.

Menciptakan Public 
sphere

Dampak 
liputan

Menambah informasi, 
memperbesar body of 
knowledge

Self reflection, 
interpretation of 
meaning

Kendati pemetaan itu berbasis liputan politik, hasil akhir-
nya pun relevan untuk gambaran wajah media secara umum. 
Situasi pers/media saat itu adalah situasi dimana para awak me-
dia merupakan sosok yang afirmatif. Ia hanya “meng iyakan” 
saja segenap informasi yang disampaikan oleh pejabat, to-
koh ataupun narasumber. Tidak ada sikap skeptis dan curiosi-
ty (keingintahuan yang tinggi) mempertanyakan apa di balik 
penjelas an narasumber itu. Media pun mengandalkan teknik 
liputan secara top down, hanya menangkap penjelasan permu-
kaan saja. Atau sekadar mengumpulkan (collecting) informasi 
dan penjelasan-penjelasan dari pejabat. Bisa ditebak, yang ter-
jadi kemudian adalah, isi liputan media berupa monopoli wa-
cana atau malah monopoli kebenaran dari pihak penguasa. Jika 
terjadi satu masalah, tidak boleh ada “tafsir lain” selain yang 
disampaikan oleh penguasa. Tak pelak, posisi media pun seka-
dar menjadi corong kekuasaan. Mereka hanya menyampaikan 
informasi dari penguasa. Dan itulah kebenaran. Masyarakat (au-
diens) tidak memiliki alat bantu untuk melakukan self-reflection 
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terhadap satu kondisi yang sedang berlangsung di tengah-tengah 
kehidupannya.

Kondisi semacam itulah yang berlangsung lama dan mem-
bentuk wajah pers Indonesia. Situasi semacam itu “melenakan” 
dan membawa pers dalam situasi dan kondisi yang jauh dari 
harapan. Meski telah berupaya menyodorkan “terapi penyadar-
an” agar (insan) pers berubah, hasilnya belum tampak signifi-
kan. Bahkan, saat ini pun, wajah pers sepertinya masih sama 
sebagaimana potret yang diperoleh pada 15 tahun lalu itu.

Apalagi dengan alasan persaingan dan terbatasnya waktu, 
pengabaian terhadap “yang semestinya” pun menjadi hal biasa. 
Media pun terjebak pada aspek “beradu cepat” menyampaikan 
informasi tanpa berusaha untuk lebih dalam menggali informasi 
tersebut apalagi melakukan verifikasi terhadap kebenaran infor-
masi.

Padahal, semestinya, kerja seorang jurnalis itu sama se-
perti kerja seorang peneliti sosial. Sama seperti peneliti, seorang 
jurnalis haruslah mencari data/fakta yang bisa diverifikasi ke-
benarannya. Tidaklah mengherankan bahwa wawancara yang 
menjadi pekerjaan wartawan sehari-hari, merupakan juga satu 
metode penelitian sosial yang penting. Meski tentu saja, wawan-
cara wartawana berbeda dengan wawancara peneliti sosial. 
Dalam melakukan wawancara, wartawan berhadapan dengan 
narasumber sedangkan peneliti berhadapan dengan responden. 
Dalam konteks ini, menarik sekali yang disampaikan Ignas 
Kleden yang mempertanyakan muara akhir dari kerja wartawan. 
Apakah hasil kerja wartawan (media) hanya sekadar menambah 
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dan memperbesar pengetahuan kita mengenai keadaan masyara-
kat, atau juga membuat kita memahami lebih mendalam duduk 
perkara perkembangan yang sedang berlangsung?

 Misalnya, jika ada informasi tentang satu korupsi, war-
tawan haruslah menemukan di mana korupsi itu, apa ben-
tuknya, berapa jumlahnya sehingga benar-benar satu hal yang 
bisa di verifikasi keberadaannya. Apakah kemudian, telusuran 
wartawan (media) itu juga bisa memetakan pola korupsi di satu 
lembaga/instansi dan kemudian bisa memberikan gambaran 
pencegahannya di kemudian hari? Sehingga wartawan mesti 
melakukan pencarian fakta secara bottom up, menelusur hingga 
ke akar masalah.

Kenyataannya, (awak) media terjebak pada pola top down. 
Ketika ada seorang ketua DPRD mengatakan bahwa kepala di-
nas X korupsi, maka rame-rame mereka pun menulis informasi 
tersebut menjadi berita. Dan sekadar untuk memenuhi asas cek 
dan ricek, mereka pun –lagi-lagi rame-rame—mewawanca-
rai kepala dinas X dan menanyakan apakah benar ia korupsi. 
Anehnya, bantahan dari kepala dinas X yang mengatakan bahwa 
dirinya tidak korupsi, karena dia adalah seorang yang beragama, 
sudah dianggap cukup sebagai konfirmasi atas tudingan ketua 
DPRD. Dengan begitu, berita seputar dugaan korupsi pun ber-
henti sampai di situ. Atau kalaupun tidak, dimintakan tanggapan 
dari pihak-pihak yang jauh dari masalah yang sebenarnya.

Sebenarnya, perkataan ketua DPRD mengenai kepala di-
nas X yang korupsi itu, belumlah sebagai fakta. Ia hanyalah in-
formasi awal, yang bisa benar dan bisa pula salah. Bisa jadi, ia 
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menyampaikan informasi semacam itu juga asal-asalan, misal-
nya, karena sedang “dikecewakan” dengan tindakan kepala di-
nas yang tidak meloloskan “kepentingan” si ketua dewan. Se-
hingga bisa saja, lontaran ketua DPRD itu sekadar fitnah. 

Nah, tugas media (pers) adalah mencari fakta (data) yang 
bisa memverifikasi perkataan ketua dewan tersebut. Tugas pers 
menemukan fakta bahwa si kepala dinas memang benar-benar 
melakukan korupsi dengan bukti ada aliran dana ke rekening 
pribadinya yang tidak masuk akal. Atau, membuktikan bahwa 
rumah mewah, mobil mewah si kepala dinas berasal dari cara 
yang tidak benar. Dan seterusnya. Data-data yang diperoleh ha-
ruslah faktual dan bisa diverifikasi. Dalam konteks inilah, tugas 
jurnalis tidak ada bedanya dengan tugas peneliti yakni fact find-
ing, mencari fakta. Fakta yang bisa diverifikasi. Jika tanpa beru-
paya melakukan fact finding, dan tetap menuliskan informasi 
yang disampaikan ketua DPRD, bisa jadi media akan menjadi 
pihak yang ikut menyebarkan fitnah. Menyebarkan informasi 
bohong dan bisa disebut sebagai pembunuhan karakter.

Saat awal-awal penerbitan tahun 2000, Radar Jogja per-
nah mengalami kasus serupa ini. Bukan kasus korupsi, me-
lainkan kasus pembunuhan. Sebagaimana media mainstream 
lainnya di Yogya saat itu, Radar Jogja memberitakan satu ka-
sus “pembunuhan” yang terjadi di Sleman. Radar Jogja dan 
koran lokal lain di Yogya, memuat berita “pembunuhan” itu 
dari penjelasan pimpinan kepolisian Sleman (Kapolres). Media 
menganggap penjelasan Kapolres adalah penjelasan yang bisa 
dipertanggungjawabkan. Sehingga runtutan kronologis peris-
tiwa yang disampaikan Kapolres pun ditulis dan keluar dalam 
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pemberitaan keesokan harinya. Kapolres menceritakan bahwa 
telah terjadi pembunuhan di satu wilayah di Sleman. Pembunuh-
nya bisa ditangkap setelah polisi melakukan pengejaran yang 
seru. Digambarkan pengejaran itu mirip dengan adegan polisi 
mengejar penjahat dalam film India. Harus berlarian menyusuri 
gang, memanjat tembok dan aksi heroik lainnya.

Namun apa yang terjadi keesokan harinya? Saat berita 
tersebut keluar, Radar Jogja dan media lain di Jogja, didemo 
oleh sekelompok masyarakat (ormas) yang menamakan dirinya 
Laskar Jihad. Pimpinan mereka menyanggah pemberitaan yang 
ditulis reporter berdasar penjelasan Kapolres tersebut. Pimpi-
nan Laskar Jihad ini pun menceritakan kejadian yang kemudian 
diberitakan sebagai pembunuhan itu. Itu bukan pembunuhan, 
katanya. Yang terjadi adalah duel satu lawan satu. Dan begitu 
yang seorang itu terbunuh, yang membunuh pun diserahkan ke 
kantor polisi. Jadi sama sekali tidak ada perlawanan, tidak ada 
pengejaran terhadap pelaku. Maka, keesokan harinya pun, me-
dia-media lokal Yogya memuat “berita ralat” soal peristiwa itu.

Tentu saja, kejadian semacam itu sebenarnya tidak perlu 
terjadi jika media selalu bersikap skeptis terhadap narasumber. 
Tidak begitu saja percaya dengan yang disampaikan narasum-
ber. Kejadian semacam itu tidak akan terjadi, jika reporter di 
lapangan tidak hanya menyerap informasi “permukaan.” Tapi, 
reporter kemudian benar-benar turun ke TKP (tempat kejadian 
perkara) dan menemui para saksi mata untuk merekonstruksi 
peristiwa dan kemudian membuat big picture, gambar yang le-
bih menyeluruh dari peristiwa itu. Karena, di balik peristiwa itu, 
ada soal keamanan yang lebih besar yang bisa “dipersoalkan” 
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sehingga menjadi perhatian lebih serius dari kepolisian. Begi-
tulah semestinya media mengenali fakta. Begitulah semestinya 
jurnalisme bekerja.

Dalam hari-hari ini, pola liputan seperti itu, saya yakin 
masih banyak berlangsung. Para pekerja media, begitu percaya 
dengan penjelasan pejabat, dan tanpa ada upaya untuk melaku-
kan verifikasi terhadap data yang disampaikan para pejabat 
itu. Baik itu pejabat pemerintahan, pejabat politik, pejabat ke-
agamaan dan lainnya. Media kita dijejali dengan pernyataan-
pernyataan para pejabat. Isinya omongan-omongan saja. Dalam 
bahasa kelakar di Jawa Pos: cangkeman thok.

Di sisi lain, terjadi kecenderungan berita sering kali dilihat 
dari sisi sensasi bukan dari substansi. Implikasinya, berita bukan 
dari sebuah peristiwa yang berulang terjadi (fenomena), tetapi 
berita itu sengaja dibuat. Lebih memprihatinkan lagi, berita itu 
tidak lagi mencerminkan apa yang dibutuhkan masyarakat, teta-
pi lebih pada apa yang dikehendaki wartawannya. 

Begitu burukkah wajah pers kita saat ini? Masih adakah 
harapan kembalinya pers yang profesional dan bertanggung-
jawab? Apa yang mesti dilakukan agar pers bisa menjalankan 
perannya dengan lebih baik di dalam kehidupan masyarakat?

Langkah Internal dan Eksternal

Sebagai pihak yang lama berada di dalam dunia pers, 
saya tetap optimistis pers Indonesia bisa mengemban tugas dan 
peran yang optimal. Bahwa ada sejumlah media “bermuka bu-
ruk” pada satu situasi, harus diakui itu sebagai ujian kehidupan. 
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Semoga saja, hal itu sebagai ‘’jalan kehidupan” yang mesti dile-
wati untuk menjadi sosok pers yang lebih baik.

Namun, sudah barang tentu, kita tidak cukup hanya “ber-
prasangka baik” dan berharap media berubah dengan sendiri-
nya. Harus ada upaya nyata agar pers berubah menjadi lebih 
baik. Upaya dari dalam diri (intitusi) pers sendiri maupun dari 
pihak eksternal.

Dari dalam diri pelaku (institusi pers) ada beberapa lang-
kah yang bisa dilakukan. Pertama, penataan rekrutmen sumber 
daya manusia (SDM) yang akan menjadi pilar berlangsungnya 
kehidupan pers. Untuk mendapatkan SDM handal yang bisa 
menghidupkan jurnalisme haruslah dilakukan seleksi yang ketat. 
Harus didapat betul sosok yang menjadikan dunia pers sebagai 
panggilan hidup (vocatio) dan bukan pekerjaan semata. Sosok 
yang seperti ini akan menempatkan jurnalisme sebagai bagian 
dari pengabdian besar untuk bangsa dan negara. Sepanjang tidak 
dapat menempatkan profesi jurnalis sebagai panggilan hidup, 
mustahil akan dapat menjalankan profesi secara baik.

Sumber daya manusia di bidang pers ini haruslah sosok 
yang mampu menangkap fenomena dan menyajikannya dalam 
sebuah konteks yang tepat, sehingga mampu untuk mempertah-
ankan roh jurnalisme yang semestinya. Dalam kaitan inilah, ke-
cerdasan menjadi hal yang mutlak. Karena dengan kecerdasan 
itulah, ia akan dapat menangkap sebuah fenomena secara cepat 
dan benar untuk kemudian bisa menuangkannya secara tepat 
dan menarik.
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Yang kedua, pembenahan pola pendidikan dan latihan. 
Pendidikan dan latihan (diklat) merupakan satu hal yang sa-
ngat penting dan tidak boleh berhenti. Hal ini untuk menganti-
sipasi perkembangan dan perubahan dalam dunia pers. Sebelum 
benar-benar diterjunkan ke lapangan, SDM harus menjalani se-
rangkaian diklat yang bisa membentuk dirinya menjadi sosok 
yang tangguh dan memahami tugas yang harus mereka lakukan. 
Tentu saja tidak hanya berkutat pada masalah teknik jurnalistik 
melainkan hingga memahami jurnalisme secara lebih utuh.

Pengalaman selama ini menunjukkan betapa tidak mudah 
untuk mendidik wartawan dan menghasilkan wartawan yang 
baik. Karena, sebenarnya hal ini berpulang pada diri wartawan 
itu sendiri. Sejauh mana mereka mau untuk berkembang dan 
memacu dirinya. Belajar terus memperbaiki kekurangannya. 
Belajar terus untuk mengetahui dan memahami jurnalisme.

Di banyak institusi (perusahaan) media, dalam masa 
pelatihan atau diklat calon wartawan, akan terlihat mana calon 
wartawan yang akan berkembang dengan baik dan mana yang 
tidak akan berkembang. SDM wartawan yang baik dan bekerja 
penuh komitmen, maka dalam waktu singkat akan menunjukkan 
dirinya sebagai wartawan yang andal. Di pihak lain, ada yang 
perlu beberapa tahun untuk terlihat sebagai wartawan yang baik. 
Bahkan, ada yang sepanjang masa kerjanya, tidak menunjukkan 
prestasi sebagai wartawan yang andal. Semestinya, model seper-
ti yang terakhir inilah, yang sejak awal bisa “diseleksi.’’ Meme-
lihara sosok seperti itu, ibarat menghidupi benalu yang sangat 
berat untuk menaikkan kredibilitas media dalam persaing an 
yang makin ketat. 
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Pelatihan semacam ini tidak mutlak hanya berlaku untuk 
SDM yang baru. Di jajaran wartawan senior atau redaktur, pela-
tihan tetaplah penting. Untuk hal semacam inilah, semasa masih 
aktif memimpin Jawa Pos, Dahlan Iskan sering mengadakan 
“Bengkel Jurnalistik.” Namanya bengkel, karena dimaksudkan 
untuk memelihara atau memperbaiki “mesin” yang setiap hari 
dipakai dalam proses produksi media. Dalam forum pelatihan 
berupa bengkel inilah, Dahlan Iskan melakukan transfer teknik 
dan etik jurnalisme kepada para redaktur hingga pemimpin re-
daksi.

Yang ketiga, melakukan kontrol secara terus menerus ter-
hadap kualitas produk jurnalisme yang dihasilkan. Monitoring 
dan evaluasi (monev) terhadap proses yang berlangsung menjadi 
hal yang mutlak dilakukan agar kualitas tetap terjaga. Sehingga, 
isi media tidak melenceng dari fungsi dan peran media. Kontrol 
dilakukan agar media tidak terdistorsi dan sekadar menjalankan 
proses jurnalistik semata. Namun, benar-benar bisa menjalankan 
jurnalisme yang sehat, profesional dan bertanggungjawab.

Untuk keperluan semacam ini, Jawa Pos sering mengada-
kan kompetisi secara internal dengan pemberian award (peng-
hargaan) untuk kualitas terbaik. Dahlan Iskan Award namanya. 
Penghargaan ini menjadi arena kompetisi internal untuk penya-
jian liputan terbaik yang memenuhi kriteria secara teknik mau-
pun etis. 

Ya, kompetisi di kalangan Jawa Pos diyakini sebagai salah 
satu metode untuk menciptakan kemajuan. Karena, kredo yang 
diyakini adalah “Tiada Kemajuan tanpa Kompetisi.” Tidak ha-
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nya pada tataran kualitas redaksi, “kompetisi” ini juga berlaku 
untuk manajemen perusahaannya. 

Yang keempat, institusi pers harus tegas menegakkan per-
aturan yang berkait dengan pelanggaran etika yang bisa menye-
babkan menurunnya kredibilitas media dan kualitas jurnalisme. 
Siapa pun yang melanggar harus kena sanksi berat.

Jawa Pos pernah memecat reporter yang melakukan 
pelanggaran berat ini berupa wawancara fiktif. Ini terjadi sehari 
setelah tewasnya teroris Dr Azahari yang tertembus peluru De-
nsus 88 di Malang. Saat itu, Jawa Pos memuat wawancara de-
ngan istri Dr Azahari yang tinggal di Malaysia. Karena reporter 
ini dinilai sebagai satu-satunya media yang berhasil melakukan 
wawancara atau setidaknya yang pertama melakukan, maka di 
kolom wawancara diberi tulisan “Eksklusif.”

Namun, pada hari itu juga, ada pembaca yang menelepon 
dan meragukan keaslian wawancara tersebut. Menurut pemba-
ca itu, isteri Dr Azahari tidak bisa diwawancarai apalagi lewat 
telepon internasional. Karena, isteri Dr Azahari menderita gang-
guan pita suara. Ia tidak bisa diajak bicara. Mendapat informasi 
seperti itu, tim redaksi, tim Ombudsman Jawa Pos pun turun 
melakukan investigasi. Ternyata informasi pembaca itu benar. 
Reporter yang ditugasi tidak pernah melakukan wawancara itu. 
Ia hanya “mengarang”, membuat wawancara palsu.

Lho bagaimana bisa lolos editing dan dimuat dalam 
penerbitan? Para redaktur sangat percaya pada reporter tersebut 
karena sebelumnya dia sudah ditugaskan “nyambangi” kediam-
an Dr Azahari di Malaysia. Sebelum peristiwa “wawancara fik-
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tif” itu, si reporter telah berhasil menjalankan tugas membuat 
liputan mengenai rumah dan keluarga Dr Azahari. Maka, ke-
tika, Dr Azahari tewas, tugas pun diberikan ke reporter terse-
but dengan asumsi dia sudah punya koneksi ke pihak keluarga, 
terutama istrinya. Ternyata, reporter melakukan tindakan yang 
sangat fatal. Ia melakukan pelanggaran terhadap sejumlah nilai 
dan komitmen sebagai pers yang baik. Yaitu komitmen pada ke-
benaran, pada pencapaian akurasi, dan kejujuran. Maka, Jawa 
Pos meminta maaf kepada pembaca dan mengumumkan bahwa 
reporter yang melakukan wawancara itu pun dipecat.

Sedangkan upaya eksternal untuk menjaga pers tidak me-
lenceng dari khitah-nya bisa dilakukan dengan sejumlah lang-
kah. Pertama, para pembaca/pemirsa membentuk Dewan Pem-
baca/Pemirsa, Ombudsman Media atau “pengawas” independen 
lainnya. Lembaga seperti inilah yang bisa mengontrol kualitas 
jurnalisme yang dihasilkan perusahaan media. Sesuai dengan 
semangat Deklarasi Chapultepec yang tertulis di awal, institusi 
semacam Dewan Pembaca ini bisa menjadi “wakil” publik yang 
bisa memberi ganjaran dan hukuman. Kendati sudah ada Dewan 
Pers (media cetak) dan Komisi Penyiaran (untuk media elek-
tronik), pembentukan institusi semacam Dewan Pembaca atau 
Dewan Pemirsa tetap relevan dan tampaknya lebih cepat dira-
sakan fungsinya.

Dewan Pembaca (untuk media cetak) atau Readers Re-
presentative adalah kumpulan para pembaca yang menghimpun 
diri secara sukarela untuk melakukan kontrol terhadap kualitas 
produksi satu media. Dewan Pembaca tidak berada di bawah 
kekuasaan redaksi maupun manajemen media. Mereka bisa ber-
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sidang jika ada satu masalah yang dibahas. Dewan Pembaca ini 
bisa memiliki komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan. Misal-
nya komisi bahasa yang mencermati kualitas bahasa pers, komi-
si visual yang mencermati foto yang dimuat dan seterusnya.

Pengalaman di Jawa Pos, kontrol dari Dewan Pembaca ini 
cukup powerful. Ada rubrik yang harus didrop setelah ada ma-
sukan dari Dewan Pembaca. Dengan alasan, penggunaan istilah-
istilah dalam rubrik sangat vulgar dan cenderung pornografis. 
Ada pula, saran-saran agar tidak memuat foto yang kurang se-
nonoh, vulgar atau tidak etis. Dewan Pembaca ini bisa menjadi 
semacam “polisi etika” yang selalu mengingatkan media tak ke-
luar jalur dari komitmen sebagai pers yang baik, profesional dan 
bertanggung-jawab. Kredibilitas media pun bisa lebih terjaga.

Yang kedua, mengefektifkan kinerja Dewan Pers atau 
Komisi Penyiaran Indonesia. Pemberian sanksi dan reward se-
cara lebih tegas bagi pers yang melanggar maupun yang me-
negakkan etika. Kalau perlu membuat black list (daftar hitam) 
yang berisi siapa-siapa insan pers atau institusi media yang 
melakukan pelanggaran berat sehingga bisa menjadi acuan bagi 
pihak lain yang akan bekerja sama dengan mereka.

Di Indonesia, pelanggar etika di dunia pers, sering tidak 
mendapatkan sanksi yang setimpal. Mereka bisa berkesempatan 
untuk mengulangi lagi perbuatannya. Malah ada, pelaku pelang-
garan etika mendapat sanksi dari satu perusahaan media, justeru 
diterima di perusahaan media lain dalam posisi yang lebih baik. 
Ada contoh kasus di Jawa Pos. Seorang reporter dipecat kare-
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na melakukan pelanggaran berat eh…malah diterima se bagai 
redak tur di perusahaan media yang lain.

Hal ini berbeda dengan di luar negeri. Sekali lancung 
melanggar etika, maka tamatlah (karir) dia. Banyak sekali con-
tohnya. Ada jurnalis dari jaringan televisi internasional kondang 
yang dipecat karena pelanggaran etika, maka ia tidak bisa lagi 
bekerja di televisi yang lain. Lalu, ada seorang pewarta foto satu 
kantor berita yang ketahuan melakukan “modifikasi” fotonya 
menjadi lebih dramatis dengan menghapus atau menambahkan 
obyek di fotonya, dipecat. Maka, dia pun tidak bisa lagi berpin-
dah menjadi pewarta foto untuk kantor berita lainnya.

Berarti langkah ketiga yang bisa dilakukan adalah melaku-
kan black list terhadap pelaku pelanggaran berat etika di bidang 
pers ini. Artinya, tidak bersedia untuk menerima siapa pun yang 
mendapat sanksi pemecatan karena pelanggaran berat. Dengan 
adanya komitmen semacam ini, pelaku media akan berpikir 
beri bu kali ketika akan bertindak melakukan pelanggaran. 

Langkah keempat adalah aksi boikot media. Pembaca/
pemirsa atau masyarakat bisa melakukan tindakan yang ampuh 
untuk menghukum media. Jika ada media melakukan kesalahan 
etis yang berat, maka masyarakat bisa melakukan aksi boikot. 
Jika yang melakukan media cetak atau online, masyarakat 
melakukan boikot membaca. Sedangkan jika yang melakukan-
nya adalah media elektronik (radio dan televisi) yang boikot 
mendengarkan atau menonton. Tindakan ini akan sangat efektif 
karena hidup matinya media sebenarnya ada di tangan masyara-
kat. Jika masyarakat tidak ada yang mau membeli, membaca 
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koran/majalah/tabloid, pasti matilah penerbitan tersebut. Jika 
masyarakat tidak mau melihat tayangan satu televisi, turunlah 
rating mata acara itu, sulitlah iklan masuk, maka matilah ia. 
Bahkan kalau boikot tidak melihat kanal televisi tersebut, maka 
matilah perusahaan televisi itu.

Jadi, tindakan untuk menghukum media yang salah 
akan lebih efektif dengan aksi boikot. Bukan dengan mengge-
ruduknya lalu merusak aset dan melakukan pemukulan terhadap 
awak medianya. Tindakan kekerasan semacam itu, bukanlah tin-
dakan yang benar dan bermanfaat.

Begitulah, langkah simultan berkesinambungan secara in-
ternal maupun eksternal ini harus dilakukan untuk mendapatkan 
jurnalisme yang berkualitas dan pers yang bertanggung-jawab. 
Pengalaman “menjaga” institusi pers untuk tetap berada pada 
jalur jurnalisme yang profesional, sesungguhnya merupakan 
pergulatan yang tidak pernah boleh berhenti.

Akhirnya, haruslah diakui bahwa ranah jurnalisme tidak 
sesederhana yang dibahas dalam tulisan ini. Namun, tulisan 
pendek ini saya harapkan bisa memiliki kontribusi bagi pengem-
bangan jurnalisme sehingga secara bersama-sama, kita semua 
bisa menjalankan jurnalisme dan menjadikannya sebagai ranah 
yang signifikan dalam kehidupan masyarakat kita. Semoga.***
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Pendahuluan

Era reformasi yang ditandai dengan jatuhnya kepeme-
mimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1998 membawa 
dampak bagi semakin tumbuh dan berkembangnya kebebasan 
mengemukakan pendapat dalam ruang publik. Kebebasan 
pers sebagai salah satu manifestasi kebebasan mengemukakan 
pendapat dalam ruang publik menjadi salah satu tolok ukur tum-
buh dan dijaminnya nilai-nilai demokrasi. Kebebasan tersebut 
merupakan perwujudan dari pengakuan terhadap hak untuk 
menyatakan pendapat dan berekspresi. Selain itu melalui kebe-
basan berekspresi juga sebuah eksistensi pers untuk mengung-
kapkan informasi berita dengan obyektif dan jujur serta tidak 
memihak (independen). Kejujuran, obyektifitas, dan indepen-
densi pers tersebut merupakan sebuah pra-syarat kebebasan pers 
yang bertanggungjawab.

Konstitusionalitas kebebasan pers sebagai bentuk pe-
ngakuan hak warga negara tertuang dalam Undang-Undang 
Dasar 1945 Pasal 28 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, dan 
Pasal 28F yang menekankan pada pengolahan, kepemilikan dan 
penyimpanan serta penggalian terhadap informasi, pada keten-
tuan itu juga terdapat kebebasan berekspresi orang lain, yang 
harus dihargai dan dihormati. Hal itu memperlihatkan adanya 
kesetaraan pada setiap orang dalam kedudukannya di depan hu-
kum sesuai ketentuan Pasal 27 UUD 1945, yang menekankan 
adanya pengakuan Hak konstitusi yang dimiliki setiap orang 
dalam negara hukum di Republik Indonesia.
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Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan me-
dia lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan 
pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi 
secara maksimal sebagaimana diamanatkan Undang-undang 
Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers 
yang selanjutnya dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 1999 tentang Pers. Fungsi maksimal tersebut diper-
lukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan 
kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang 
demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawab-
an kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang 
transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud. 
Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyam-
paikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak 
Asasi Manusia yang dijamin dengan dalam Undang-Undang 
Nomor .... tentang Hak Asasi Manusia, yang antara lain me-
nyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan mem-
peroleh informasi, dan hal tersebut sejalan dengan Piagam Per-
serikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 
yang berbunyi: 

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan 
mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebe-
basan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk men-
cari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah 
pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak meman-
dang batas-batas wilayah”.
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Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat pen-
ting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan 
baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan 
penyimpangan lainnya. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewa-
jiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, 
karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol 
oleh masyarakat.

Ketentuan secara spesifik selanjutnya tertuang dalam 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Melalui 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tersebut 
dinyatakan bahwa Kemerdekaan pers1 adalah salah satu wujud 
kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, 
keadilan, dan supremasi hukum.2 Selain itu sesuai dengan ke-
tentuan yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 1999 Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga 
negara.3 

Menilik hal tersbeut, baik esensi yang tertuang dalam Un-
dang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers maupun Un-

1 Kemerdekaan pers merupakan istilah lain dari kebebasan pers yang di-
gunakan oleh pembuat undang-undang. Kemerdekaan pers adalah ke-
merdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi 
hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi 
yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani 
insan pers. (Lihat juga Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 1999 tentang Pers)

2 Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
3 Lihat Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, 

yang dimaksud dengan “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga 
negara” adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan 
atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.
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dang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, pers 
mempunyai peran vital sebagai penyampai pesan dan informasi 
dengan berbagai bentuk karya jurnalistik kepada masyarakat. 
Hal tersebut disebabkan karena Pers turut memberikan warna 
dalam mengembangkan dinamika kehidupan sosial sebagai 
kebutuhan dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan 
negara, maupun kepentingan antar masyarakat dalam berbagai 
aspek kehidupan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebebasan atau 
kemerdekaan yang dimiliki oleh Pers membawa konsekuensi 
logis untuk saling menghormati hak asasi warga negara. Dalam 
arti, kemerdekaan atau kebebasan yang dimiliki jangan sampai 
melanggar kebebasa/kemerdekaan antar warga negara dan ma-
syarakat. Kebebasan atu kemerdekaan Pers harus tetap dalam 
koridor penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hukum, 
sehingga kebebasan Pers yang dicapai adalah kebebasan Pers 
yang bertanggungjawab.

Pers bebas dan bertanggungjawab

Pers bebas dan bertanggungjawab bukanlah merupakan 
istilah baru karena ini merupakan bentuk konsekuensi logis se-
tiap manusia yang hidup di dunia ini untuk melakukan pertang-
gungjawaban atas perbuatannya yang mencederai orang lain dan 
memiliki hak hukum yang dilindungi haknya sebagai manusia 
oleh ketentuan undang-undang di masing-masing wilayah nega-
ra memiliki kedaulatan. Tak terkecuali Indonesia yang memiliki 
ketentuan yang mengatur akan pelaksanaan kebebasan pers di 
ruang publik dengan sadar menggunakan potensi kebebasannya 



84 Membangun Pers Indonesia yang Bertanggungjawab

untuk bersinggungan dengan masyarakat lain sebagai sumber 
beritanya.4

Menurut Sri Ayu Astuti (2013), pers di ruang demokrasi 
memiliki kebebasan bereskpresi yang dijamin oleh ketentuan 
undang-undang sebagai pemenuhan hak masyarakat akan in-
formasi. Pers bebas yang bertanggungjawab adalah hasil dari 
perkembangan perspektif pers di Amerika Serikat, yang telah 
lebih dulu banyak mengalami dinamika persoalan pers dengan 
masyarakat, dan pemerintahannya. Akibat pengalaman kehidup-
an pers yang lebih dulu berkembang dan ketegasan dari pihak 
penegak hukum dan sistem peradilan yang berjalan itu, pers 
Amerika kini dalam melakukan penulisan berita dan pencarian 
bahan berita sebagai sumber berita lebih bijak dalam mengolah 
karya jurnalisitiknya untuk di siarkan kepada publik.

Menurut Sri Ayu Astuti (2013)5, kebebasan pers (A Free-
dom of the Press) dalam era perkembangan media saat ini telah 
mengalami pergeseran makna, dalam perspektif pers Indonesia 
diterjemahkan sebagai kebebasan absolut, sedangkan di dalam 
kebebasan itu sebenarnya ada kebebasan orang lain yang juga 
mendapat perlindungan hukum sama dari konstitusi negara se-
bagai hak setiap manusia. 

Kebebasan pers bukanlah kebebasan absolut, bahwa kebe-
basan yang didapat atas perlindungan hukum dalam ketentuan 
Pasal 4 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 

4 Sri Ayu Astuti, Kebebasan Berekspresi Pers Dan Berita Dalam Lingkup 
Hak Asasi Manusia, Jurnal Reechsidee, Volume 1 No.1 Agustus 2013

5 Sri Ayu Astuti, Kebebasan Berekspresi Pers Dan Berita......, ibid.
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tentang Pers adalah sebuah penghargaan terhadap profesi dan 
menunjuk pada makna kata hak asasi yang berarti di dalamnya 
ada juga hak asasi orang lain sebagai pengakuan yang harus di-
hormati.6 Lebih luas dalam pemahaman kebebasan berekspresi 
pers ada batasan yang berhadapan dengan kebebasan yang sama 
dan dimiliki orang lain atas nama ketentuan hak asasi manusia. 
Lebih tegasnya ada arah limitasi dalam bentuk tanggung jawab 
moral melalui “selfcensorship”, hingga pertanggung jawaban 
setiap orang yang melanggar ketentuan hukum atas perbuatan 
hukum yang dilakukannya, harus tetap dilakukan penegakan 
hukum dalam ranah hukum yang merupakan hak bagi subyek 
hukum dan diperoleh setiap orang yang hidup dalam negara hu-
kum sebagai pemberlakuan asas hukum equality before the law.7

Sebagaimana diuraikan oleh Sri Ayu Astuti (2013)8, peran 
Pers sebagai penyampai pesan dan informasi dengan berbagai 
bentuk karya jurnalistik kepada masyarakat, sejatinya dibutuh-
kan bagi masyarakat luas. Ini dikarenakan Pers turut memberi-
kan warna dalam mengembangkan dinamika kehidupan sosial 
sebagai kebutuhan dalam jembatan mengkomunikasikan ke-
pentingan masyarakat dan pemerintah penyelenggara negara 
serta masyarakat lain dalam berbagai lini kehidupan. Akan teta-
pi karena Indonesia telah menetapkan menjadi negara hukum 
maka ada konsekuensi logis yang harus diambil yaitu adanya 
penegakan hukum (law enforcement procces) dan kesadaran 
hukum (law awareness), maka setiap tindakan dan akibat yang 

6 Sri Ayu Astuti, Kebebasan Berekspresi Pers Dan Berita......, ibid.
7 Sri Ayu Astuti, Kebebasan Berekspresi Pers Dan Berita......, ibid
8 Sri Ayu Astuti, Kebebasan Berekspresi Pers Dan Berita......, ibid
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dilakukan setiap orang dan mengakibatkan kerugian pada orang 
lain harus diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Albert Camus, novelis terkenal dari Perancis pernah me-
ngatakan bahwa pers bebas dapat baik dan dapat buruk, namun 
tanpa pers bebas yang ada hanya celaka. Oleh karena salah satu 
fungsinya ialah melakukan kontrol sosial itulah, pers melakukan 
kritik dan koreksi terhadap segal sesuatu yang menrutnya tidak 
beres dalam segala persoalan. Karena itu, ada anggapan bahwa 
pers lebih suka memberitakan hah-hal yang salah daripada yang 
benar. Pandangan seperti itu sesungguhnya melihat peran dan 
fungsi pers tidak secara komprehensif, melainkan parsial dan 
ketinggalan jaman.Karena kenyataannya, pers sekarang juga 
memberitakan keberhasilan seseorang, lembaga pemerintahan 
atau perusahaan yang meraih kesuksesan serta perjuangan me-
reka untuk tetap hidup di tengah berbagai kesulitan.9 

Saat ini, kebebasan pers telah masuk ke ranah industri. 
Kode Etik Jurnalistik yang menjadi fondasi dalam kegiatan jur-
nalistik, seperti telah digeser oleh industri. Karakter pers yang 
bertumpu pada Kode Etik Jurnalistik tentu saja berbeda dengan 
pers yang bertumpu pada industri. Sebagai dampak dari perge-
seran fondasi tersebut, tujuan-tujuan mulia kegiatan jurnalistik 
pun menjadi bias. 

Pers yang dibangun dengan fondasi kode etik jurnalistik 
akan mengedepankan berita yang jujur, sesuai fakta, berim-
bang, tidak memihak, dan pantang beropini. Berita yang jujur 

9 Diunduh dari duniabaca.com
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dan sesuai fakta memuat peristiwa yang apa adanya sesuai yang 
didengar dan dilihat oleh si jurnalis. Berita berimbang disampai-
kan berdasarkan sudut pandang semua pihak yang terlibat atau 
berkepentingan. Berita tidak memihak ketika isi berita tersebut 
tidak mengalahkan salah satu pihak tetapi memenangkan pihak 
lain. Pantang beropini karena pers tidak boleh memihak. Jur-
nalis tidak boleh menambahkan opini pribadi dalam berita yang 
ditulisnya, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Semua 
pendapat yang ditulis adalah pendapat narasumber yang me-
wakili pihak-pihak yang berkepentingan.

Namun, dalam perjalannya, kode etik jurnalistik bak baju 
yang sudah ketinggalan mode sehingga digantikan dengan baju 
lain (industri) yang jauh lebih menarik bagi pemakainya (pers). 
Pers yang berfondasi industri tidak lagi hanya menulis berita na-
mun menciptakan berita. Agar laku, berita itu harus menarik. 
Berita yang menarik adalah berita yang sesuai trend dan harapan 
publik. Oleh karena itu, pers akan cenderung menyampaikan 
pendapat narasumber yang satu sudut pandang dengan publik 
dan sedikit pendapat narasumber lain yang bertentangan dengan 
sudut pandang publik. 

Dari aspek industri, pers yang berusaha mengikuti kehen-
dak pasar memang dapat dimengerti. Namun dari aspek fungsi 
keberadaan pers itu sendiri, mengikuti kehendak pasar tentunya 
juga diikuti dengan kepatuhan kepada Kode Etik Jurnalistik. 
Kode Etik Jurnalistik harus selalu melekat dalam karya-karya 
jurnalistik karena perlu diingat bahwa tinta pers bisa lebih tajam 
daripada mata pedang. 
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Pers yang Membangun
Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 1999 tentang Pers, fungi pers ialah sebagai media 
informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.10 Sementara 
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 
menegaskan bahwa pers nasional melaksanakan peranan se-
bagai berikut: (1) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; 
(2) menegakkkan nilai-nilai dasar demokrasi; (3) mendorong 
terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia; serta (4) 
menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum 
berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, melakukan 
pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang 
berkaitan dengan kepentingan umum, memperjuangkan keadil-
an dan kebenaran.11

Berdasarkan fungsi dan peranan pers yang demikian, 
menurut Thomas Carlylle, lembaga pers sering disebut sebagai 
pilar keempat demokrasi (the fourth estate) setelah lembaga le-
gislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta pembentuk opini publik 
yang paling potensial dan efektif.12 Fungsi peranan pers itu baru 
dapat dijalankan secara optimal apabila terdapat jaminan kebe-
basan pers dari pemerintah. Menurut tokoh pers, Jakob oetama, 
kebebsan pers menjadi syarat mutlak agar pers secara optimal 

10 Lihat Pasal 33 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
11 Lihat Pasal 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 199 9 tentang Pers
12 Bagir Manan, Kemerdekaan Pers Dalam Perspektif Pertanggungjawaban 

Hukum, diunduh dari http://mahupiki.com/demo/images/Artikel/Makas-
sar18-20Maret2013/KEMERDEKAAN_PERS_DALAM_PERSPEKTIF_
PERTANGGUNGJAWABAN_HUKUM-Prof.Bagir.pdf 
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dapat melakukan pernannya. Sulit dibayangkan bagaiman pe-
ranan pers tersebut dapat dijalankan apabila tidak ada jaminan 
terhadap kebebasan pers. 

Selanjutnya sebagaimana diulas oleh Bagir Manan 
(2013)13, ditinjau dari perspektif ajaran Montesquieu, pernyata-
an Carlylle tidak hanya menjadikan betapa substantif kekuasaan 
(kekuatan) pers dalam segala segi kehidupan, termasuk perike-
hidupan politik atau sistem kekuasaan. Pernyataan Carlylle juga 
mengandung makna, pers adalah cabang kekuasaan, seperti le-
gislatif, eksekutif dan yudikatif juga harus terpisah dan indepen-
den dari kekuasaan lain.

Hal tersebut menurut Bagir Manan (2013)14 didasari ar-
gumen bahwa walaupun pers tidak menjalankan kekuasaan pu-
blik kenegaraan, tetapi menjalankan fungsi untuk kepentingan 
publik (kepentingan orang banyak) seperti menyampaikan dan 
menyebarkan informasi, membangun saling pengertian dan har-
monisasi publik dan lain-lain. Demikian pula ditinjau dari kon-
sepsi negara modern. Negara modern tidak sekedar menjalankan 
dan menjamin kekuasaan (power for the sake of power). Tugas 
utama negara—menurut paham modern—justru bekerja untuk 
kepentingan publik. Kalaupun negara dibebani sebagai penjaga 
ketertiban dan keamanan, tidak lagi sekedar dalam makna agar 
kekuasaan aman dari ancaman. Ketertiban dan keamanan adalah 
demi ketenteraman dan kenyamanan publik, menjauhkan publik 

13 Bagir Manan, Kemerdekaan Pers Dalam Perspektif Pertanggungjawaban 
Hukum.......ibid 

14 Bagir Manan, Kemerdekaan Pers Dalam Perspektif Pertanggungjawaban 
Hukum......ibid
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dari segala ancaman yang akan membahayakan peri kehidupan, 
baik dalam makna individual maupun sebagai sebuah kesatuan 
(komunitas).15 

Lebih-lebih lagi, makna kepentingan publik tidak lagi 
sekedar ketertiban dan keamanan. Negara berkewajiban mewu-
judkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan untuk 
segenap anggota masyarakat. Dalam peran yang makin meluas 
ini, dikatakan: negara turut serta dalam pergaulan masyarakat. 
Menurut Bagir Manan, dalam konsepsi ini, negara tidak lagi 
sekedar turut serta dalam pergaulan publik, tetapi negara seka-
ligus sebagai pranata publik atau pranata sosial, di samping se-
bagai pranata kekuasaan (power institution, machtorgaisatie). 

Menurut Bagir Manan (2013) 16 sinilah titik temu pertama 
antara pers dan negara (termasuk cabang-cabang kekuasaan 
kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pers dan cabang-
cabang legislatif, eksekutif dan yudikatif) bersama-sama me-
mikul tanggung jawab terhadap peri kehidupan publik. Dalam 
konteks Indonesia, titik temu ini adalah tanggung jawab menca-
pai tujuan berbangsa dan bernegara (mewujudkan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mencapai sebesar-
besarnya kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Terkait dengan hal tersebut menurut Ashadi Siregar (2000), 
media pers hadir sebagai institusi sosial, dan menjalankan fungsi 

15 Bagir Manan, Kemerdekaan Pers Dalam Perspektif Pertanggungjawaban 
Hukum......ibid

16 Bagir Manan, Kemerdekaan Pers Dalam Perspektif Pertanggungjawaban 
Hukum.......ibid
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unfuk menyediakan informasi bagi person-person yang berada 
dalam berbagai institusi sosial.17 Begitulah media pers dilekati 
dengan fungsi yang harus dijalankannya dalam sistem sosial. 
Keberadaan dalam sistem sosial ini menjadikan pengelola media 
sebagai aktor sosial yang harus menjalankan fungsinya sesuai 
dengan harapan (expectation) dari masyarakat. Harapan inilah 
yang menjadi pendorong dalam menformat fungsi yang harus 
dijalankan oleh media massa sebagai institusi sosial. Ia dapat 
berupa dorongan psikologs, tetapi yang tak kalah pentingnya 
adalah dorongan sosiologis. Jika dorongan Pertama membawa 
seseorang ke dunia-dalam (inner world) yang bersifat subyektif, 
maka dorongan kedua membawa seseorang ke dunia-luar (outer 
world) yang bersifat empiris obyektif.18 

Menurut Ashadi Siregar (2000), media massa akan mensu-
plai masyarakatnya untuk dapat memasuki dunia yang dipilih-
nya. Materi informasi fiksional semacam musik akan membawa 
penggunanya ke dunia subyektif, sedang materi faktual seperti 
berita (news) digunakan sebagai dasar memasuki dunia sosial 
empiris.-Dari sini bisa dipahami fungsi utama media pers, yaitu 
untuk menyediakan informasi bagi person-person yang secara 
aktual beradadalam berbagai institusi sosial.19

Pers di kalangan ahli ilmu politik dimunculkan sebagai 
infrastruktur politik yang disandingkan dengan suprastruktur 

17 Ashadi Siregar, Media Pers Dan Negara: Keluar Dari Hegemoni, Jurnal 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN 1470-4946, Volume 4, Nomor 2, Nopem-
ber 2000 (171,-196)

18 Ashadi Siregar, Media Pers Dan Negara: ........, ibid.,
19 Ashadi Siregar, Media Pers Dan Negara: ........, ibid



92 Membangun Pers Indonesia yang Bertanggungjawab

politik (state institutions). Dalam kaitan dengan penyelenggara-
an negara, ada beberapa fungsi politik pers (sebagai infrastruk-
tur politik) yaitu pers melakukan kontrol dan kritik, mengelola 
opini publik (public opinion) dan melakukan fungsi checks and 
balances. Pengawasan dan kritik merupakan keharusan dalam 
tatanan demokrasi sebagai wujud akuntabilitas publik (public 
accountability).20 Tidak ada demokrasi tanpa akuntabilitas, dan 
tidak ada akuntabilitas tanpa pengawasan dan kritik (no democ-
racy without publicaccountability and no public accountability 
without control and criticism). Sistem kontrol dan kritik tidak 
didapati atau ditolak dalam sistem otoriter dan atau kedik-
tatoran. Dalam sistem otoriter dan atau kediktatoran tidak ada 
akuntabilitas publik.21

Dalam mewujudkan pers yang membangun, terutama 
dalam konteks relasi negara dan media pers, tidak dapat be-
gitu saja melepaskan dari bagaimana relasi negara dan media 
pers selama pemerintahan orde baru. Pemerintah orde baru di 
Indonesia sebagai rezim pemerintahan yang sangat membatasi 
kebebasan pers. Hal ini terlihat, dengan keluarnya Peraturan 
Menteri Penerangan No. 1 Tahun 1984 tentang Surat Izn Usaha 
penerbitan Pers (SIUPP), yang dalam praktiknya ternyata men-
jadi senjata ampuh untuk mengontrol isi redaksional pers dan 
pembredelan. Sebagaimana dikemukakan oleh Ashadi Siregar 

20 Bagir Manan, Kemerdekaan Pers Dalam Perspektif Pertanggungjawaban 
Hukum.......op.cit

21 Bagir Manan, Kemerdekaan Pers Dalam Perspektif Pertanggungjawaban 
Hukum......ibid
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(2000),22 situasi yang dihadapi media pers selama rezim Orde 
Baru pada dasarnya adalah dalam melayani tarik menarik antara 
negara dan masyarakat dengan dominasi negara yang semakin 
mengeras dalam seluruh dimensi kehidupan. Untuk itu struktur 
negara Orde Baru dapat dilihat dengan memilah secara tajam 
dimensi kehidupan melalui berbagai institusi (kelembagaan) so-
sial, yaitu institusi politik, ekonomi dan kultural, bagaimana dan 
sejauh mana digerakkan oleh budaya negara dan budaya ma-
syarakat. 

Selanjutnya masih menurut Ashadi Siregar (2000), dua 
orientasi budaya ini idealnya menggerakkan instistusi negara 
dan institusi masyarakat dalam asas keselmbangan.23 Sementara 
permasalahan mendasar adalah terganggunya kehidupan sosial 
karena institusi negara dijalankan dengan orientasi budaya nega-
ra yang sama sekali tidak mentoleransi adanya struktur alternatif 
yang bersifat oposisional. Dengan begitu institusi negara tidak 
memiliki “counterpart” yang memaksanya untuk menjalankan 
prinsip akuntabilitas.24 

Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (good 
governance) pembangunan negara bangsa tidak akan ada arti-
nya tanpa adanya kontrol dan kerjasama sinergis dengan stake 
holder terkait (swasta dan masyarakat sipil). Sejalan dengan hal 
tersebut, Pers yang membangun mempunyai peran yang sangat 
strategis, tanpa adanya fungsi kontrol dan kritik (checks and ba-

22 Ashadi Siregar, Media Pers Dan Negara......, ibid
23 Ashadi Siregar, Media Pers Dan Negara....., ibid.
24 Ashadi Siregar, Media Pers Dan Negara....., ibid
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lances), maka akan sulit untuk mewujudkan pelaksanaan pem-
bangunan yang akuntabel. Pengawasan dan kritik mutlak diper-
lukan dalam tatanan kehidupan yang demokratis, sebagai wujud 
akuntabilitas publik (public accountability).

Bagir Manan (2013) menyatakan bahwa kemerdekaan 
Pers mempunyai keterkaitan fungsional dengan peran atau 
fungsi pers. Keterkaitan tersebut menurut Bagir Manan (2013) 
menguraikan beberapa fungsi Pers, yaitu:
(1) Fungsi informasi. Fungsi ini tidak sekedar mempublika-

sikan informasi, melainkan termasuk pula pertukaran se-
cara bebas berbagai informasi. Pers merupakan sarana free 
market of ideas. Agar fungsi ini dapat memberi arti dan 
memenuhi kepentingan publik, harus ada kemerdekaan 
berkomunikasi. Tanpa kemerdekaan berkomunikasi, infor-
masi hanya merupakan proses one way dan pers sekedar 
sebagai alat propaganda.

(2) Fungsi politik. Fungsi politik memberi peran kepada pers 
atas nama publik sebagai fourth estate untuk melakukan 
tiga hal. Pertama; melakukan kontrol dan kritik. Kedua; 
menyalurkan, membentuk dan mengarahkan pendapat 
umum. Ketiga; melakukan checks and balances (supra). 
Fungsi politik lebih-lebih membutuhkan kemerdekaan 
pers. Tanpa kemerdekaan pers, tidak mungkin fungsi poli-
tik dapat memberi manfaat kepada publik. Fungsi politik 
tanpa kemerdekaan pers akan menempatkan pers bukan 
saja sebagai sekedar juru bicara kekuasaan, tetapi dapat 
menjadi penindas atau alat penindas.
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(3) Fungsi kemanusiaan. Pers yang sehat dan merdeka, harus 
memiliki fungsi kemanusiaan yang menjaga dan ikut mem-
pertahankan serta membela kemanusiaan dari segala ben-
tuk yang merendahkan martabat, seperti kemiskinan, ke-
terbelakangan, eksploitasi, diskriminasi, pemerasan sampai 
pada penindasan.

(4) Fungsi pencerahan. Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 
1999 tentang Pers dipergunakan sebutan sebagi fungsi pen-
didikan. Sedangkan Bagir Manan (2013) menggunakan 
istilah Fungsi Pencerahan. Menurut Bagir Manan (2013), 
salah satu aspek kemerdekaan pers adalah memungkinkan 
atau menjadikan pers sebagai wahana atau forum free mar-
ket of ideas. Pers merupakan tempat mewujudkan the right 
to freedom of opinion, freedom of speech atau freedom of 
expression.

(5) Fungsi hiburan. Fungsi hiburan (entertainment atau info-
tainment) juga membutuhkan kebebasan atau kemerdekaan 
pers. Tanpa kemerdekaan pers, fungsi pers sebagai peng-
hibur tidak mungkin berjalan dengan baik dan kreatif. Ada 
kalanya bahkan acapkali fungsi entertainment tidak seke-
dar sebagai hiburan (for the sake of entertainment), tetapi 
disertai sebuah mission berupa pesan sosial, pesan politik, 
pesan hukum dan lain-lain. Hal serupa dapat kita jumpai 
pada siaran tv di manca negara. Namun sekali lagi, hal-hal 
tersebut hanya dimungkinkan kalau ada kebebasan atau ke-
merdekaan pers.25

25 Bagir Manan, Kemerdekaan Pers Dalam Perspektif Pertanggungjawaban 
Hukum......ibid
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Menurut Bagir Manan (2013)26 berbagai fungsi yang dike-
mukakan di atas adalah fungsi publik pers yaitu fungsi untuk 
memenuhi kebutuhan publik. Kebutuhan pers sendiri hanya se-
bagai sarana untuk memungkinkan kebutuhan publik tersebut 
dapat dilayani dengan baik. Publik membutuhkan kemerdekaan 
pers agar juga dapat memenuhi aneka ragam kebutuhan me-
reka, sekaligus menjadi Pers yang membangun masyarakat dan 
negara.

Dengan demikian, maka Pers yang membangun adalah 
Pers yang mampu melaksanakan peran dan fungsinya secara 
bertanggungjawab, dalam arti, melaksanakan peran dan fung-
sinya dengan memegang teguh kode Etik Jurnalistik. Kebebasan 
atau kemerdekaaan Pers bukanlah kemerdekaan atau kebebasan 
tanpa batas, namun kemerdekaan yang senantiasa harus berjalan 
dalam koridor negara hukum dan mengikui Kode Etik Jurnal-
istik. 

Simpulan
1. Pers dan kebebasan adalah bagian yang tak terpisahkan 

dalam menjalankan fungsinya memenuhi keinginan ma-
syarakat, media pembelajaran maupun sebagai alat kontrol 
dalam setiap kebijakan. Keberadaan pers mutlak diperlukan 
menjadi bagian dalam derap kehidupan demokratis saat ini.
Pers dan masyarakat, serta Pemerintah/Negara adalah tiga 

26 Bagir Manan, Kemerdekaan Pers Dalam Perspektif Pertanggungjawaban 
Hukum......ibid
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komponen yang harus terus saling berinteraksi dan saling 
mengisi terutama dalam proses kehidupan demokrasi, me-
lalui kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang pu-
blik.

2. Realitas saat ini menujukkan Pers cenderung mengikuti 
pasar. Hal tersebut dapat dimengerti mengingat dari aspek 
industri, pers akan eksis apabila mampu berusaha meng-
ikuti kehendak pasar. Namun dari aspek fungsi keberadaan 
pers itu sendiri, mengikuti kehendak pasar tentunya juga 
harus diikuti dengan kepatuhan kepada Kode Etik Jurnal-
istik. Kode Etik Jurnalistik harus selalu melekat dalam 
karya-karya jurnalistik karena perlu diingat bahwa tinta 
pers bisa lebih tajam daripada mata pedang. 

3. Dalam konteks membangun relasi negara dan media pers, 
maupun relasi masyarakat dan pers yang harmonis, maka 
peran Pers yang membangun mutlak diperlukan. Untuk 
mewujudkan hal tersebut maka diharapkan Pers mampu 
melaksanakan peran dan fungsinya secara bertanggung-
jawab, dalam arti, melaksanakan peran dan fungsinya 
dengan memegang teguh kode Etik Jurnalistik. Kebebasan 
atau kemerdekaaan Pers bukanlah kemerdekaan atau ke-
bebasan tanpa batas, namun kemerdekaan yang senantiasa 
harus berjalan dalam koridor negara hukum. 

4. Untuk mewujudkan Pers yang membangun, maka perlu di-
lakukan upaya peningkatan kemitraan antara pers dengan 
pemerintah, baik dalam tatataran nasional maupun lokal 
(daerah). Melalui kemitraan tersebut diharapkan Pers dapat 
menjadi mitra kritis bagi Pemerintah (Pusat dan Daerah) 
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dalam mengawal setiap kebijakan publik. Pers diharapkan 
dapat menyajikan obyektifitas jalannya pembangunan se-
cara kritis sehingga dapat menjadi tumpuan untuk mem-
bangun partisipasi masyarakat. 
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