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PENCARIAN POSISI HUKUM PERS DALAM KONTUR HUKUM NASI ONAL ♥♥♥♥  
 

Oleh 
 

ADI SULISTIYONO ♥♥♥♥♥♥♥♥ 
 

 
Media massa...mungkin bisa saja menciptakan hiperealitas, namun akal sehat masyarakat tetap 

bisa membedakan antara yang bias dan yang benar. Pengaruh pers bergantung pada 
kepercayaan publik, sekali pers mencederai kepercayaan publik, maka selesailah 

perannya...(Lukas Luwarso, 2001). 
 

 
Catatan Awal 
 

Pada masa reformasi, sejak kejatuhan pemerintahan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, 
seluruh negeri ini gegap gempita menyambut peluang yang luas bagi kebebasan berekspresi, suatu 
kebebasan yang dianggap payung bagi kebebasan pers. Akan tetapi segera setelah eforia reformasi 
itu meledak, timbullah peristiwa-peristiwa anomali yang mengejutkan  dalam hubungan antara 
sejumlah segmen masyarakat dan media pers. Bahkan timbul keadaan, di mana tidak semua 
kelompok masyarakat dapat serta merta menjadi sahabat pers. 

Dirunut lebih jauh, berkah bagi kebebasan pers sebenarnya telah dimulai semenjak anjloknya 
mata uang Bath pada Juli 1997. Kejadian tersebut mengakibatkan krisis ekonomi berekor panjang 
yang melintasai pembatasan negara Thailand,  sampai melanda Asia Tenggara.1 Menurut David Hill, 
dalam masa krisis tersebut, pers Indonesia cukup berhasil melwati badai yang menimpanya dengan 
dahsyat. Yang jelas, kalau dibandingkan dengan pers di banyak negara lain di sekeliling dunia, pers 
Indonesia sebagai keseluruhan tetap berkembang. Oplah total tetap naik, dan “kebiasaan membaca” 
warga Indonesia tetap menguat, namun masih menghadapi tantangan yang besar.2 Lonjakan 
sirkulasi koran harian dari 4,7 juta pada tahun 1997 menjadi 5 juta pada tahun 1998, barangkali 
dapat dilihat sebagai respons masyarakat pembaca yang haus akan informasi mengenai krisis politik 
menjelang lengsernya Soeharto, serta keinginan menikmati kebebasan politik.3 Dari segi isi, terjadi 

                                            
♥
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1 Dalam hubungan ini, krisis ekonomi itu memainkan peranan penting dalam menjatuhkan Soeharto, 
memperlemah Mahathir, menggoyangkan percaturan politik Filipina, serta membukakan system politik Thailand yang 
terkenal penuh kronisme. Analisis lebih lanjut soal ini, periksa: Cecile C.A. Balgos (Ed.), 1999, news in Distress: The 
Southeast Asian Media in a Time of Crisis, Manila: Philippine Center for Investigative Journalism & Dag Hammarskjlod 
Foundation. 

2 David T. Hill, “Pers Indonesia dalam Konteks Asia”, dalam St. Sularto (Ed.), 2001, Humanisme dan 
Kebebasan Pers: Menyambut 70 Tahun Jakob Oetama, Jakarta: Penerbit Kompas, hlm. 176. 

3 Lihat dalam http://www.fiej.org/downloads/index.html.  
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pergeseran signifikan pers di Indonesia, yang supaya nyaman ditampilkan dalam visualisasi di 
bawah ini:4 

 
 
 

Unsur Sebelum 1998 Sesudah 1998 
Sikap Jurnalis Mudah membenarkan 

pernyataan pemerintah dan 
mengabaikan narasumber 

lain 

Skeptis 

Teknik Liputan Atas ke Bawah, Cek-Ricek Bawah ke Atas, Verifikasi 
(Pencarian Fakta Empiris) 

Isi Liputan Verbalisme, Monopoli Hak, 
dan Interpretasi 

Faktual, Wacana 
Perlawanan, Kompetisi 

Makna/Ide, dan Intepretasi 
Posis Pers Komitmen pelayanan 

informasi kepada publik 
Penjaga publik (Komitmen 
untuk kontrol, debat publik, 

memberi ruang publik) 
Posisi Khalayak Penyerap Selektif Aktif dalam proses; 

Refleksi secara keseluruhan 
 
Bacaan terhadap dinamika tersebut, khususnya 10 tahun terhitung semenjak era reformasi, 

menampilkan mosaik yang dinamik terhadap realitas kehidupan pers. Kualitas kebebasan pers yang 
dapat diraih pada awal era reformasi dan sepanjang masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, terus 
mengalami peningkatan di semua bidang pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur. Peningkatan 
kebebasan pers ini dimungkinkan terutama karena pemerintah: (i) memberikan kebebasan yang luas 
kepada penerbitan pers melaksanakan kegiatan profesinya; (ii) meniadakan pengawasan dan campur 
tangan terhadap penyelenggaraan pers, termasuk melalui pembubaran Departemen Penerangan yang 
pada masa Orde Baru menjadi institusi pengawas dan penindas pers; dan (iii) mencabut UU No. 11 
Tahun 1966 jo UU No. 21 Tahun 1982 dan menggantikannya dengan UU No. 40 Tahun 1999 
tentang Pers yang tidak lagi mensyaratkan adanya Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) untuk 
penerbitan pers. Namun demikian, sebagaimana amatan M. Simaremare5, dampak positif makin 
besarnya kebebasan pers dan bertambahnya jumlah penerbitan pers ini terhadap pelaksanaan fungsi 
pers sebagai media informasi, pendidikan, kontrol sosial, dan hiburan yang sehat, praktis tidak 
terlihat. Bahkan, peningkatan kualitas kebebasan pers dan pertambahan jumlah penerbitan pers 
justru cenderung mendorong terjadinya penyajian informasi yang rancu dan membingungkan 
masyarakat. 

Kebebasan pers yang demikian besar, bahkan cenderung “kebablasan”, telah menimbulkan 
berbagai ekses yang merugikan masyarakat maupun pers, antara lain:6 (i) pelanggaran atas prinsip 
check and balance; (ii) pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah; (iii) pencemaran nama 
baik; (iv) mempengaruhi mindset negatif; (v) memilintir informasi yang sebenarnya; dan (vi) salah 
kutip. 
                                            

4 Bandingkan: Roandang P. Pasaribu, dkk, 1999, Menuju Masyarakat Kewargaan, Dinamika Politik, dan 
Agenda Pers dalam Pemilu, Yogyakarta: LP3Y. 

5 M. Simaremare, “Kebebasan Pers Masa Orde Baru dan Masa Reformasi”, dalam St. Sularto (Ed.), op.cit., 
hlm. 97-98. 

6 Lihat selengkapnya dalam Adi Sulistiyono, 2005, Kekuasaan, Negara Hukum, dan Paradigma Moral, 
Surakarta: UNS Press, hlm. 89-90. 
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Satu optik pandang yang menarik sehubungan dengan masalah tersebut adalah ekses-ekses 
itu harus berhimpitan dengan realitas pengakuan hak asasi manusia (HAM) dalam UUD 1945 yang 
semakin paripurna, hukum pers yang sebenarnya cukup responsif, dan berbagai perkembangan yang 
disinyalir akan mempengaruhi kebebasan pers tersebut. Lain daripada itu, sistem politik yang 
mempunyai watak berbeda dengan masa Orde Baru, yang menunjukkan kompetisi yang lebih 
terbuka antara kapital, elektoralisme, dan oligarki partai,7 turut juga memberikan bahan bacaan yang 
berbeda terhadap substansi normatif dari kebebasan pers itu sendiri. 

Dengan adanya optik khusus tersebut, maka tulisan di bawah ini mencoba menggambarkan 
politik hukum8 pers dan diikuti dengan analisis mengenai substansi kebebasan pers, ekses-ekses 
yang lahir, dan kemungkinan tantangan yang harus diperjuangkan di masa depan. Tujuan akhir 
karangan ini adalah memberikan ilustrasi bukan saja mengenai kontur hukum pers dalam sistem 
hukum nasional, akan tetapi juga menunjukkan bahwa hukum pers itu sendiri berada dalam pusaran 
tolak-tarik yang tidak sesederhana dalam pemahaman permukaan belaka. 
 
Angkara Murka Negara: Aktor Intervensi  
 

Intervensi negara terhadap pers sudah ada sejak sistem politik kolonial Belanda menjajah 
Indonesia. Hal ini dimulai dengan praktik pembatasan terhadap kegiatan jurnalistik surat kabar 
Javasche Courant (JC), yang merupakan kelanjutan dari Bataviasche Coloniale Courant, terbit pada 
tahun awal abad ke-19.9  Tolak tarik kepentingan antara sikap represif kolonial Belanda terhadap 
kemerdekaan pers di satu pihak dan upaya mempertahankan kemerdekaan pers di pihak lain 
tampaknya muncul berbarengan. Hal ini ditandai dengan bermunculannya sejumlah penerbitan pers 
di Sumatera, seperti Delie Courant (1884) dan Sumatera Bode (1893). Berikutnya Soerabaijasch 
Handelsblad (Surabaya, 1852), Harian Mataram (Yogyakarta, 1903), de Prianger Bode (Bandung, 
1895), dan lain-lain.10  Berbarengan dengan munculnya pergerakan kaum pribumi, maka menjelang 
abad ke-20 bermunculan penerbitan pergerakan seperti Medan Prijaji, Indische Bond, dan 
Bondsblad. Selain itu, pertumbuhan pers di Indonesia pada awal abad ke-20 ditandai pula dengan 
tumbuhnya sejumlah penerbitan Melayoe Tionghoa yang isinya mencerminkan aspirasi dan kegiatan 
kaum Tionghoa Perantauan di Indonesia.11 

Pada masa tersebut muncul berbagai produk hukum yang bersifat menyensor secara represif 
terhadap kehidupan pers, seperti: (i) Regeringsreglemen 1854 (pemerintah Hindia Belanda diberi 
wewenang untuk mengawasi pers); (ii) Drukpersreglement 1856 (mewajibkan pencetak dan penerbit 
untuk menyerahkan satu salinan naskah sebelum diterbitkan kepada pejabat hukum); (iii) Reglement 
op de Drukwerken in Nederlandsindie 1858 (pengawasan preventif); (iv) Persbredeil Ordonantie 

                                            
7 Baca selengkapnya soal ini dalam Vedi R. Hadiz, 2005, Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia 

Pasca-Soeharto, Jakarta: LP3ES, hlm. 233-234. 
8 Pada intinya, politik hokum di sini mengandung pemahaman sebagai perspektif resmi pembangunan hokum 

dan produk hokum merupakan pengaruh serta kristalisasi kehendak konfigurasi politik. Pemahaman ini disarikan dari 
berbagai pendapat akademik yang tersebar oleh sejumlah cendekiawan. Diskusi lebih lanjut, periksa: Padma Wahyono, 
1986, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, Cet.2, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 160; Teuku Mohammad 
Radhie, ”Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional”, Jurnal Prisma, No. 6 Tahun II 
Desember 1973, hlm. 4; Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Cet.3, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 352; Soedarto, 
1986, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hlm. 151; dan Iman Syaukani & A. Ahsin Thohari, 2007, Dasar-
Dasar Politik Hukum, Jakarta Rajawali Press. 

9 Lihat dalam Abdurrachman Surjomihardjo dan Leo Suryadinata, 1980, Beberapa Segi Perkembangan Sejarah 
Pers Indonesia, Cet. 1, Jakarta: Deppen-Leknas, hlm. 22. 

10 Wikrama Iryans Abidin, 2005, Politik Hukum Pers Indonesia, Jakarta: PT Grasindo, hlm. 2-3. 
11 Ibid., hlm. 5. 
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1931 (Gubernur Jenderal diberi hak melarang penerbitan yang dinilai mengganggu ketertiban 
umum); (v) Ordonansi Pengawasan Pers 1937 (pemberian kekuasaan pemerintah Hindia Belanda 
untuk menutup sementara penerbitan pers tanpa proses hukum); dan (vi) Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, sejak 1918, ada Pasal 154 dan Pasal 156a yang berkenan dengan delik pers serta 
Pasal 155 dan 157 yang berkenaan dengan delik penyiaran. 

Menurut Moh. Mahfud, akibat produk hukum represif itu, maka telah dilakukan tindakan 
antipers yang membabibuta baik terhadap pers yang diterbitkan oleh pribumi maupun oleh orang-
orang Belanda di Indonesia.12 Dapat ditunjuk sejumlah kasus: (i) HJ Lion dan W.Bruining, penerbit 
Bataviasche Handelsblad dipenjara satu tahun; (ii) pemimpin redaksi Soerabajasch Handelsblad 
tahun 1872 dijatuhi hukuman satu tahun penjara; dan (iii) Suwardi Soerjaningrat/Ki Hajar 
Dewantara dihukum buang ke Belanda karena menulis artikel “Als ik, een Nederlander was”, 
tanggal 13 Juli 1913. 

Setelah mengalami gegap gempita revolusi, maka periode 1945-1959, yang mana sistem 
politik menggambarkan corak libertarian, pers mengalami masa kebebasan. Menurut Alfian, pers 
saat itu merupakan salah satu penyaluran komunikasi politik yang ampuh dengan watak bebas dan 
hampir tak terkendali.13 Bahkan, Persbredeil Ordonantie 1931 kemudian dicabut, sehingga 
pemberedelan tidak lagi ada rujukan yuridisnya.14 Serangan-serangan pers yang begitu gencar dan 
berani bukan hanya tertuju kepada pemerintah atau tokoh-tokoh masyarakat melainkan juga saling 
serang antara pers sendiri. Hal itu terjadi karena banyak institusi pers ketika itu menjadi corong dari 
partai, aliran politik, ideologi, dan golongan primordial tertentu.15 Era ini ditandai dengan 
munculnya personal journalism, yang populer adalah Empat Serangkai, yaitu Mochtar Lubis 
(Indonesia Raya), S. Tasrif (Abadi), Rosihan Anwar (Pedoman), dan B.M. Diah (Merdeka). Pada 
era ini juga muncul Wali Sanga Pers, suatu tipe perusahaan keluarga yang didirikan oleh tokoh atau 
figur wartawan di zaman revolusi dan awal tahun sejak didirikan sampai sekarang.16 Walaupun pada 
masa itu ada tindakan antipers tetapi insan pers tetap memiliki kekuatan untuk  melawan dan terus 
menerus bersuara lantang.17 Seperti dikatakan oleh Smith18, dalam periode ini, khususnya waktu 
1952-1959, jumlah tindakan antipers luar biasa, mencakup 374 tindakan. Bentuk tindakan itu adalah 
teguran, sanksi kertas, sanksi ekonomi, pengusiran, penyitaan percetakan, pembatasan perjalanan, 
pemenjaraan, pembreidelan, dan sebagainya. 

Tindakan antipers semakin keras dan menjadi-jadi pada era demokrasi terpimpin, yang 
diawali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Menurut Yahya Muhaimin, dekrit tersebut menjadi 
gong penutup bagi kehidupan demokrasi liberal yang menganut sistem demokrasi parlementer.19 

                                            
12 Moh. Mahfud, 1999, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Yogyakarta: Gama Media, hlm. 370. 
13 Alfian, 1991, Komunikasi Politik dan Sistem Politik di Indonesia, Jakarta: Gramedia, hlm. 33. 
14 Dicabut dengan UU No. 23 Tahun 1954. Dasar pertimbangannya: Ordonansi itu bertentangan dengan Pasal 

19 jo Pasal 33 UUD Sementara.  
15 Ibid. 
16 Istilah ini dipopulerkan oleh Christianto Wibisono. Adapun Wali Sanga Pers itu meliputi: (i) Kedaulatan 

Rakyat, Yogyakarta, pendiri Samawi/Wonohito (1945); (ii) Merdeka, Jakarta, B.M. Diah (1945); (iii) Mimbar Umum, 
Medan, Arifin Lubis (1945); (iv) Waspada, Medan, Moh. Said (1947); (v) Pedoman Rakyat, Makassar, L.E. Manuhua 
(1947); (vi) Halauan, Padang, Kusuma (1948); (vii) Suara Merdeka, Semarang, Hetami (1950); (viii) Surabaya Post, 
Surabaya, Abdul Aziz (1953); dan Bali Post, Denpasar, Raka Netera. 

17 Misalnya dalam perkara sengketa wartawan Mohtar Lubis dengan Menter Luar Negeri Ruslan Abdulgani 
yang dibawa ke pengadilan, ternyata dimenangkan oleh sang wartawan. Lihat dalam Majalah D&R, No. 30, 5 Maret 
1997, hlm. 41-42. 

18 Edward C. Smith, 1983, Sejarah Pembreidelan Pers di Indonesia, Jakarta: PT Grafiti Press, hlm. 97. 
19 Yahya Muhaimin, 1991, Bisnis dan Politik Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980, Jakarta: LP3ES. 
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Sejak saat itu, dimulailah langgam otoritarian dalam kehidapan politik di Indonesia. Menurut 
Edward C. Smith, dalam era ini telah terjadi tindakan antipers, jika dihitung sejak 1957, ada 244 
tindakan antipers (penahanan, pemenjaraan, dan pembreidelan) dan 236 tindakan seperti sanksi 
ekonomi, sanksi perizinan, nasionalisasi pers asing, sanksi kertas, pengusiran, interogasi, penyitaan 
percetakan, pembatasan perjalanan, gugatan, pengawasan penguasa, dan sebagainya.20 Menurut 
Amir Effendi Siregar, pers yang terkena tindakan pada umumnya adalah pers yang independen dan 
tidak menyatakan diri sebagai aliran atau pembawa politik yang diperkenankan oleh pemerintah. 
Sementara pers yang dapat bertahan adalah pers yang menjadi penyalur aliran politik yang dapat 
menerima sistem demokrasi terpimpin serta Nasakom dan Manipol-USDEK.21  Sejumlah produk 
hukum yang mengekang dalam konfigurasi politik era ini seperti: (i) Peraturan Kepala Staf AD No. 
PKM/001/1956, larangan untuk mencetak, menerbitkan, dan menyebarkan serta memiliki tulisan, 
gambar, atau lukisan yang memuat atau mengandung kecaman atau penghinaan terhadap presiden 
dan wakil presiden; (ii) Pemberlakun keadaan darurat pada 14 Meret 1957; dan (iii) Perpres No. 6 
Tahun 1963. 

Situasi kembali berbalik karena memberi madu kebebasan pers setelah Orde Baru berhasil 
merangkak ke puncak kekuasaan sejak 1966. Namun kebebasan itu hanyalah musim semi sesaat. 
Pada awal-awal perjalanan Orde Baru (1966-1971) pers cukup leluasa untuk berekspresi. Tetapi 
setelah terbentuk format baru politik pada 1969-1971, pengekangan terhadap pers mulai terlihat lagi. 
Setelah peristiwa Malari (5 Januari 1974) pemerintah membreidel beberap penerbitan pers umum, 
seperti Abadi, Pedoman, Indonesia Raya, dan harian Kami.22 Begitu juga setelah Pemilu 1977 atau 
menjelang sidang umum MPR 1978, beberapa surat kabar umum seperti Kompas, Sinar Harapan, 
Merdeka, Indonesia Times, Sinar Pagi, Pelita, dan Masa Kini dibreidel meskipun kemudian boleh 
terbit lagi setelah para pimpinannya membuat pernyataan tertentu. Pada 1982, Tempo dibreidel 
sementara karena reportasi mengenai peristiwa “Lapangan Banteng.” Menyusul harian Prioritas dan 
Harian Sinar Harapan (1986) serta mingguan tabloid Monitor (1990). Akhirnya pada 1994, tiga 
penerbitan yang berpengaruh dibreidel yaitu Tempo, Editor, dan Detik. Di kalangan dunia pers 
Indonesia lalu dikenal istilah “lembaga telepon” yang dianggap bertendensi menyensor secara halus. 
Dengan telepon biasanya seorang pejabat minta kepada redaksi untuk tidak memuat berita-berita 
tertentu. 

Sejumlah produk hukum muncul pada era ini yaitu: (i) UU No. 11 Tahun 1966 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers; (ii) UU No. 4 Tahun 1967 tentang Penambahan UU No. 11 Tahun 
1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers; (iii) UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan 
tentang UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers; dan (iv) Peraturan 
Menteri Penerangan No. 1 Tahun 1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Berbagai produk 
hukum itu tetaplah menunjukkan dominasi negara yang penuh angkara murka untuk melibas 
kebebasan pers tanpa dengan tegas menunjukkan batas-batas dan lingkup kebebasan pers itu sendiri. 
Seperti disinggung dalam bagian awal tulisan ini, tolak tarik negara dengan pers menemukan titik 
ketersinggungan dalam pendulum yang memihak kepada pers lagi ketika reformasi tiba. Diawali 
dengan pencabutan Peraturan Menteri Penerangan No. 1 Tahun 1984, dan kemudian pembentukan 
UU No. 40 Tahun 1999 maka pers kembali mempunyai posisi tawar terhadap negara. Posisi itu lahir 
tepat dengan keresahan sosial masyarakat yang seolah-olah “emoh negara” dan secara substantif 
mempengaruhi makna kebebasan pers itu sendiri. Paket kebebasan pers itu harus dipahami secara 
berlanjut dengan dianutnya HAM libertarian dalam Perubahan UUD 1945, yang secara tidak 

                                            
20 Ibid., hlm. 273. 
21 Amir Effendi Siregar, 1983, Pers Mahasiswa Patah Tumbuh Hilang Berganti, Jakarta: PT Karya Unipress, 

hlm. 44. 
22 Ibid., hlm. 54. 
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langsung memberikan tiket bagi semakin pentingnya kebebasan pers. Hanya saja perilaku dan sikap 
presiden yang sedikit memberi interupsi bagi nafas kebebasan pers itu sendiri. Presiden Gus Dur 
misalnya, demokrat yang lama dekat kehidupan akar rumput, ketika berkuasa sering memojokkan 
pers dengan tuduhan pers sering memelintir ucapannya. Dengan menghidupkan kembali Deppen 
dengan bungkus lembaga Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Presiden Megawati yang 
pada awalnya terkerek popularitasnya karena peran pers, juga mulai berkeluh kesah terhadap pers.23 
Kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selama hampir 4 tahun memerintah, dikenal rajin 
mengeluarkan pernyataan puitis yang mengutip Thomas Jefferson setiap kali menghadiri Hari Pers 
Nasional, bahwa ketika disuruh memilih pemerintahan dengan pers bebas atau tanpa pers, dia 
memilih yang pertama. Langkah-langkah presiden terhadap cukup dapat diapresiasi ketika memilih 
menggunakan hak jawab ketika ada pemberitaan yang menyentuh dirinya dinilai tidak tepat. 
 
“Sapu Jagat” Kebebasan Pers: Dari Skizofrenia ke Logika Tontonan 

 
Reformasi hukum pers sejak diundangkannya UU No. 40 Tahun 1999 ditandai dengan 

sejumlah keinginan luhur seperti: (i) menghapus dan mengganti segaa produk hukum pers represif 
ke arah produk hukum responsif; (ii) memuja kemerdekaan pers sebagai pilar demokrasi; (iii) sistem 
pers yang berlaku cenderung liberal; dan (iv) sistem politik cenderung demokratis.24 Substansi UU 
No. 40 Tahun 1999 menunjukkan wataknya sebagai undang-undang “sapu jagat” kemerdekaan pers 
karena menghapus semua ketentuan represif yang pernah berlaku, seperti: (i) meniadakan keharusan 
SIUPP untuk menerbitkan pers (Pasal 9 ayat (2); (ii) menghilangkan ketentuan sensor dan 
pembredelan pers (Pasal 4 ayat (2)); dan (iii) melindungi praktisi pers dengan mengancan penjara 2 
tahun atau denda Rp 500 juta bagi yang menghambat kemerdekaan pers (Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 18 
ayat (1)). 

Ketika dipraktikkan, realitas normatif itu justru melampaui realitas yang ada, terjadilah 
hiperealitas25 kebebasan pers yang tidak terbayangkan. Ketentuan UU No. 40 Tahun 1999 telah 
menciptakan sindrom skizofrenia26 bagi insan pers. Dalam hal ini, skizofrenia adalah bentuk 
pembebasan hasrat dari berbagai aturan, kekangan, dan batasan. Di dalam konteks semiotik, 
skizofrenia digunakan untuk menjelaskan pembebasan tanda (sgnifier) dari berbagai konvensi atau 
kode-kode sosial yang mapan dengan cara memutus matarantai yang menghubungkan antara 
“tanda” dan “makna” sehingga menciptakan semacam kegilaan semiotik (semiotic delirium). 
Produk hukum itu menjadi pembeda antara “Orde Baru” dan “reformasi”, memutus “tanda” (pers 
represif menjadi pers bebas) dan “makna” (penunjang pembangun menjadi pilar keempat 
demokrasi). Kebebasan pers kemudian berkembang dengan logika hiper, dengan kecepatan dan 
percepatan yang tak terkendali di dalam wacana yang menggiring ke kondisi melampaui (hyper), 

                                            
23 Bambang Kesowo, yang menjabat Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet dalam Kabinet Gotong Royong, 

pernah mengeluarkan ketentuan yang melarang insan pers mewawancari langsung presiden dan wakil presiden, bahkan 
mengeluarkan aturan untuk pekerja media bahwa untuk wawancara harus berjarak sekian meter dari kepala Negara. 
Pemerintahan Megawati juga sering menuding pers menjadi hambatan pemerintah untuk mengambil tindakan tegas. 
Soal terakhir ini, misalnya dapat dilihat dalam Syamsul Muarif, ”Media sebagai Pilar Keempat Demokrasi”, dikutip dari 
buku Dewan Pers, 2003, Media Pilar Ke 4 Demokrasi, Jakarta: Dewan Pers, hlm. 6. 

24 Wikrama Iryans Abidin, op.cit., hlm. 92. 
25 Istilah ini digunakanoleh Baudrillard untuk menjelaskan keadaan runtuhnya realitas, yang diambila lih oleh 

rekayasa model-model (citraan, halusinasi, simulasi), yang dianggap lebih nyata dari realitas sendiri, sehingga perbedaan 
antara keduanya menjadi kabur. Lihat Yasraf Amir Piliang, 2004, Dunia Yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-
Batas Kebudayaan, Yogyakarta: Jalasutra, hlm. 19. 

26 Paragraf ini difasilitasi oleh Mark Seem, “Pendahuluan”, dalam Gilles Deleuze & Felix Guattari, 1982, Anti 
Oedipus: Capitalism and Shizophrenia, New York: Viking Press, hlm. xx. 
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yaitu kondisi menuju titik ekstrem. Sementara publik cenderung menerima kebebasan pers dalam 
logika tontonan: melihat keterpesonaan, tetapi mendapatkan kehampaan. Kebebasan pers tak 
ubahnya “tontonan”, suatu relasi sosial sebagai momen di mana komoditi (kebebasan pers) 
mencapai tingkat penguasaan total terhadap kehidupan sosial (makna, nilai, ideologi, kepercayaan). 

Logika tontonan terkonfirmasi ketika pers mengalami perlawanan dari publik. (Insan) Pers  
rajin diseret ke meja hijau atau menerima hujan somasi karena dianggap telah menjadi sarang 
produktif untuk melahirkan pencemaran nama baik, seperti dalam kasus: (i) Tomy Winata lawan 
Majalah Tempo (perdata dan pidana)27; (ii) Tomy Winata lawan Koran Tempo28; (iii) Texmaco 
lawan Koran Tempo29; (iv) Akbar Tanjung lawan Rakyat Merdeka30; (v) Humanika lawan Majalah 
Tempo; (vi) Maulani lawan Sriwijaya Post31; (vii) Texmaco lawan Kompas32; (viii) Wiranto dkk 
lawan Thamrin Amal Tomagola dan Jawa Pos33; (ix) Somasi TNI kepada The Washington Post34; 
dan (x) Gugatan Soeharto vs Majalah Time. Pernak-pernik dan serbaneka rincian kasus-kasus itu 
tentu tidak akan menjadi fokus dalam makalah ini. Hanya saja bingkai besar kasus itu sebenarnya 
bermuara bagaimana kita membaca hukum pers dalam kontur hukum nasional. 
 
Saling Sayat Hukum Pers dan  Hukum Nasional 
 

Dari logika tontonan yang tergambar dalam kebebasan pers di atas, maka hukum pers 
nasional kita, khususnya UU No. 40 Tahun 1999 menyisakan banyak persoalan seperti: (i) 
bagaimana delik pencemaran nama baik ketika harus dipertandingkan dengan fungsi pers sebagai 
sarana kontrol sosial; (ii) apakah wartawan bisa dipersalahkan jia ia mempublikasikan isi pernyataan 
satu sumber, tetapi pernyataan itu tidak benar?; (iii) dapatkah UU Pers menjadi lex specialis sebagai 
tanding untuk KUHP?; dan (iv) apakah hak jawab menghapuskan upaya hukum terhadap pers? 

Pertama, pencemaran nama baik vs. fungsi pers sebagai sarana kontrol . Pasal 6 UU No. 
40 Tahun 1999 memberikan peranan pers banyak sekali, antara lain sebagai sarana kontrol. Di sini 
ada persoalan terkait dengan hukum: (i) apakah mungkin melakukan pengawasan dan kontrol tanpa 
membuat tak ada satu pun orang di dunia ini yang merasa terhina; (ii) “kepentingan umum” 
menggugurkan tuntutan perdata tentang penghinaan (lihat Pasal 1376 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata); dan (iii) kepentingan umum menjadi salah satu dasar untuk menghindar dari 
kualifikasi delik menista atau menista dengan tulisan (Pasal 310 ayat (1) Kitan Undang-Undang 
Hukum Pidana. Untuk hal yang pertama, sebenarnya tidak cukup kuat untuk melahirkan dalil bahwa 
“pers sebagai sarana kontrol sosial tidak mungkin tidak menimbulkan orang terhina.” UUD 1945 
cukup gamblang berbicara soal ini ketika dalam Pasal 28 J mengatakan bahwa (1) Setiap orang 
wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara; dan (2) Dalam menjelankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata 

                                            
27 Lihat Putusan PN Jakarta Pusat No. 233/Pdt.G/2003/ tanggal 10 Maret 2004; dan Putusan PT. Jakarta No. 

314/PDT/2004 tanggal 3 September 2004. untuk pidana periksa: www.tempotnteraktif.com, 16 Agustus 2004. 
28 Lihat Putusan PN> Jakarta Selatan No. 307/Pdt.G/2003 tanggal 14 januari 2004 dan Putusan PT DKI Jakarta 

No. 358/Pdt/2004 tangga; 3 September 2004. 
29 Putusan PN Jakarta Selatan No. 305/Pdt.G/2003, tanggal 23 Desember 2003. 
30 Putusan PN Jakarta Selatan No. 37/Pid.B/203, tanggal 3 September 2003. 
31 Putusan PN Palembang No. 403/Pid.B/2000, tanggal 16 Feberuari 2001. 
32 Kompas, 8 Juli 2003, hlm. 1. 
33 Putusan PN Cibinong No. 129/Pdt.G/2001 tanggal 10 Oktober 2002. 
34 Kompas, “TNI Segera Menyomasi The Washington Post”, 15 November 2002, hlm. 6. 
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untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.  

Kemudian soal kepentingan umum. Dalam kasus Texmaco lawan Tempo  misalnya, 
pengadilan menolak dalih bahwa proteksi hukum atas nama “kepentingan umum” untuk 
menghindarkan diri dari gugatan pencemaran nama baik.  Tetapi dalam putusan perkara Soeharto vs 
Time, hakim berpihak kepada pers ketika mengatakan bahwa tulisan-tulisan Time tidaklah bersifat 
menghina Soeharto, malah berguna untuk kepentingan umum dan sesuai tuntutan zaman. 
Perbedaan pandangan pengadilan juga terjadi di Amerika Serikat, di mana statement of public 
concern (tuisan atau berita yang terkait dengan kepentingan umum) dalam sejumlah perkara 
memang tidak bisa dijadikan senjata ampuh bagi pers untuk melindungi dirinya dari gugatan perdata 
pihak ketiga.35 

Kedua, tanggung jawab wartawan terhadap kebenaran suatu pernyataan. Diakui sulit sekali 
mendefinisikan kebenaran, sebab konsepnya mirip dengan konsep kecantikan. Apa yang benar 
sepenuhnya tergantung orang per orang. Definisi kebenaran sendiri dalam jurnalistik diakui sulit 
dirumuskan secara konkret. Dalam persidangan, hakim tampaknya tidak terlalu sulit untuk 
mendapatkan bukti-bukti apakah suatu tulisan itu benar atau bohong.36 Wartawan tampaknya harus 
ekstra hati-hati jika hendak memberitakan sesuatu yang patut diketahui bersifat sensitif, apakah itu 
menyangkut obyek berita seorang tokoh terkenal atau isu peka. Dalam Kode Etik Jurnalistik PWI 
Pasal 5 telah meminta wartawan memisahkan opini dari berita. Demikian juga terhadap kutipan, 
tidak dapat dijadikan dalih pers untuk tidak dituntut karena bukan jaminan juga, sekalipun seseorang 
dikutip secara cermat, bahwa si pengutip kemudian yang mempublikasikannya bebas dari 
kemungkinan gugatan hukum. 

Ketiga, UU No. 40 Tahun 1999 sebagai lex specialist. Seperti diketahui undang-undang 
tersebut mengatur tentang pers. Namun dalam praktiknya, kebanyakan perkara pers yang berujung 
di pengadilan tidak menggunakan pasal-pasal dalam UU itu, tetapi menggunakan pasal-pasal dalam 
KUHP dan KUHPerdata. Pandangan mengenai lex specialis ini terbelah ke dalam 2 ujung spektrum 
yang bertolak belakang. Pendapat pertama menolak jika UU Pers dikategorikan sebagai lex specialis 
karena: (i) masalah yang dikualifikasi sebagai berita bohong, penistaan atau pencemaran nama baik, 
dan sebagainya, yang kerap dituduhkan kepada pers, karena tidak diatur dalam UU No. 40/1999, 
dapat diberlakukan KUHP dan KUHPerdata; (ii) UU No. 40 Tahun 1999  tidak memenuhi syarat 
formil dan materiil tentang doktrin hukum khusus sebagai pengecualian atas hukum umum; (iii) UU 
No. 40 Tahun 1999 tidak memenuhi syarat sebagai self-contained regime, yaitu suatu kumpulan 
ketentuan primer tentang sesuatu hal yang dikaitkan dengan ketentuan sekunder yang ditetapkan 
oleh hukum yang berlaku umum. Dalam regime semacam itu terdapat ketentuan khusus tentang hak, 
kewajiban, dan kewenangan serta aturan yang bersangkutan dengan administrasi aturan tersebut, 
termasuk aturan khusus mengenai pelanggaran. Dalam UU Pers memang terdapat hak, kewajiban, 
kewenangan, dan aturan khusus tentang bagaimana pelanggaran. Namun, yang diatur dalam UU 
Pers adalah masalah hak jawab, suatu hak khusus yang tidak diatur dalam aturan umum namapun. 
Kalau hak jawab mau disebut lex specialis, dalam hal ini UU Pers tidak berhadapan dengan suatu 

                                            
35 Tjipta Lesmana, 2005, Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers antara Indonesia dan Amerika, Jakarta: 

Edwin-Rika Press, hlm.154. 
36 Dalam perkara Tomy Winata lawan Majalah Tempo, pengadilan menyatakan Tempo bersalah karena tidak 

berhasil menunjukkan proposal renovasi pasar Tanah Abang sehingga berkesimpulan bahwa berita ”Ada Tomy di 
Tenabang?” yang dipublikasikan merupakan ”informasi yang tidak benar, tidak tepat, dan tidak akurat.” Demikian juga 
dalam kasus TNI lawan The Washington Post, harian itu tidak mampu membuktikan kebenaran tulisan berjudul 
”Indonesia Military Allegdly Talked of Targetting Mine” yang menuduh TNI sebagai dalang peristiwa penembakan 
karyawan PT Freeport Indonesia di Timika pada 31 Agustus 2002. 
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lex generalis yang mengatur hal yang sama secara umum37; dan (iv) UU Pers tidak memenuhi 
persyaratan sebagai lex specialis karena tidak menampung sanksi-sanksi yang jelas dari 
kemungkinan pelanggaran yang timbul. 

Pandangan yang kedua menganggap UU Pers adalah lex specialis karena: (i) merupakan 
derivatif Pasal 28 UUD 1945 tentang mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan; (ii) undang-
undang hanya mengkhususkan pada “pelaksanaan kegiatan jurnalistik”; (iii) undang-undang 
mengatur tegas mengani hak, kewajiban, fungsi, dan peran pers; dan (iv) sengketa pers berujung 
kepada pemenuhan hak jawab dan atau hak koreksi. 

Jika permasalahan mengenai debat lex specialis itu tidak segera dituntaskan, maka 
berpotensi menyayat-nyayat kontur hukum nasional, karena akan menimbulkan konflik hukum tidak 
berkesudahan. Barangkali layak dipertimbangkan bahwa Mahkamah Agung perlu membuat 
Peraturan MA untuk menetapkan pedoman bagi pengadilan untuk menyelesaikan sengketa pers. 
Namun perkembangan sistem legislasi sepanjang 2008 ini berpotensi juga menimbulkan konflik 
hukum, tetapi pada posisi yang berkebalikan, yaitu hukum nasional menyanyat-nyayat hukum pers. 
Hal ini dapat dilihat dalam sejumlah fenomena. Pertama, UU No. 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan pengguna informasi publik wajib 
menggunakan informasi publik sesuai dnegan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Bagi yang menyalahgunakan informasi publik diancam penjara 1 tahun dan/atau denda Rp 
10 juta (Pasal 52). Persoalannya, informasi publik justru diperlukan untuk memenuhi akurasi liputan 
jurnalistik. Kalau kegiatan itu dinilai melanggar Pasal 5 ayat (1) di atas, akan berpotensi 
melumpuhkan kebebasan pers. 

Kedua, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Isi siaran televisi, termasuk karya 
jurnalistik, yang bermuatan fitnah, hasutan, menyesatkan, dan bohong diancam dengan 5 tahun dan 
denda sampai Rp 10 miliar. Ketiga, UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Dewasa ini, demi 
pertahanan bisnis dan kemajuan industri, surat kabar harus mengikuti konvergensi media. Selain 
dicetak, produk pers dapat juga on line dan mengembangkan industri dengan memiliki stasiun radio, 
televisi, dan media internet. Di dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU Informasi dan 
Transaksi Elektronik, diatur bahwa mendistribusikan karya jurnalistik yang memuat penghinaan dan 
pencemaran nama baik dalam wujud informasi elektronik dan dokumen elektronik diancam 6 tahun 
penjara dan denda sampai Rp 1 miliar. Persoalannya UU Pers dan KUHP mendefenisikan 
“pencemaran nama baik” berbeda. 

Keempat, UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif. Pada Pasal 97 diatur bahwa 
media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita 
dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye bagi peserta pemilu. Lalu di dalam Pasal 
99 ayat (1) diatur bahwa pelanggaran Pasal 97 diancam dengan pembredelan. Jelas ketentuan ini 
bertentangan dengan UU Pers. Pasal 4 ayat (1) UU Pers mengatur bahwa terhadap pers nasional 
tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Kemudian Pasal 18 ayat (1) 
mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan 
penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran dapat dipenjara maksimal 2 tahun dan atau 
denda maksimal Rp 500 juta. 

Akhirnya, ketika harus membaca posisi hukum pers dalam struktur hukum nasional, maka 
jawabannya adalah keduanya saling menyayat dalam posisi yang bergantian. Sungguh, untuk 
pembangunan sistem hukum yang anggun, pelembagaan hukum seperti itu tidak elok dan tidak 
sehat. 
 
 
                                            

37 Nono Anwar Makarim, “Kebebasan Pers dan Hukum”, dalam Dialog Pers dan Hukum, Dewan Pers dan 
UNESCO, Juni 2004, hlm. 49. 
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Memposisikan Kebebasan Pers: Negara Vs Kapital 
 

Akar persoalan tidak elok dan tidak sehatnya hukum pers dalam kontur hukum nasional, 
begitu juga sebaliknya, nampaknya diawali dengan persoalan mendasar yang klasik tetapi tidak 
pernah terumuskan dengan memuaskan. Semua orang tentu setuju adanya pers yang bebas.  Bahkan, 
kebebasan pers merupakan salah satu syarat mutlak adanya demokrasi. Bukan saja insan pers, tetapi 
publik pun pasti akan menyatakan betapa penting dijaga dan diperjuangkan terus menerus agar 
kebebasan pers tidak sekadar menjadi pemanis bibir dalam kehidupan bernegara. Hanya timbul 
pertanyaan: (i) sejauh mana kebebasan itu bisa dilaksanakan; dan (ii) apakah kebebasan pers tidak 
ada batasnya. 

Tentu dapat dipahami jika dalam melaksanakan kebebasannya, pers dituntut 
pertanggungjawabannya. Kebebasan dan tanggungjawab harus berjalan pararel karena yang satu 
tidak boleh mendominasi yang lainnya. Menurut Daniel Dhakidae, pers bertanggung jawab adalah 
pers yang aktif bermain dalam proses pengambilan keputusan, mencari dimensi-dimensi suatu 
keputusan ekonomi-politik, melihat kemungkinan dampak, termasuk state impact, suatu 
keputusan.38  Jelas pemahaman ini berbeda di dalam tautologi represif Orde Baru, yaitu pemisahan 
antara kebebasan dan tanggung jawab. Dalam sebagian besar retorika kebebasan pers Orde baru 
tidak memakai retorika “kebebasan pers”, akan tetapi rumusan “pers bebas dan bertanggung jawab” 
seolah-olah ada kebebasan tanpa pertanggungjawaban.   

Kenyataan menunjukkan selalu ada kontradiksi: wartawan menonjolkan kebebasan, 
sementara masyarakat menonjolkan tanggung jawab. Dalam kaitan ini, tentu tidak tepat jika atas 
nama fungsi kontrol sosial, menyebabkan pers menerima lisensi bahwa ia menempatkan dirinya di 
atas semua kelompok masyarakat. Kehidupan bernegara dan berbangsa akan menjadi kacau 
karenanya. Singkat kata kebebasan pers bukan saja boleh dibatasi, tetapi dalam batas-batas 
tertentu memang harus dibatasi. Menurut Konvensi Eropa untuk Pelrindungan HAM dan 
Kebebasan Hakiki, paling sedikit ada 7 rambu di mana pers harus dibatasi ruang geraknya: (i) 
keamanan nasional; (ii) integritas teritorial; (iii) pencegahan tindak kejahatan; (iv) pelrindungan 
moral masyarakat; (v) perlindungan reputasi dan hak-hak orang lain; (vi) pencegahan pengungkapan 
informasi rahasia; dan (vii) menjaga kekuasaan serta netralitas pengadilan.  Jika pers melanggar 
ketentuan-ketentuan tersebut dan jika terjadi konflik antara pers dengan masyarakat, maka 
penyelesaiannya harus melalui jalur hukum. Institusi hukum adalah representasi masyarakat dalam 
aspek kehidupan hukum. Dengan demikian, jika pers dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka 
sanksi hukum yang diterimanya merupakan konsekuensi logis yang harus diterimanya.  

Apakah dengan pembatasan itu pers akan menjadi takut dalam melaksanakan tugasnya atau 
kelangsungan demokrasi akan terancam jika pers sering-sering diseret ke pengadilan? Hipotesis 
semacam ini sungguh absud dan kerdil. Pada setiap insan pers harus ditanamkan kesadaran bahwa 
dia bukanlahw arganegara yang memiliki hak-hak istimewa, juga bukan manusia yang untouchable 
hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menandaskan bahwa setiap warganegara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan 
itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam konteks ini dapat dipahami jika hukum pers di setiap negara 
manapun selalu mencantumkan larangan pers atau wartawan melakukan kejahatan pencemaran 
nama atau fitnah (libel law). Jika pers melanggar ketentuan hukum itu, masyarakat yang merasa 
tercemar namanya atau martabatnya mempunyai hak untuk membela diri jika gugatan hukumnya 
terbukti secara sah benar. Penggunaan hak jawab serta merta tidak menghilangkan kejahatan yang 
sudah dilakukan oleh pers. Hak jawab dan hak koreksi (di pihak pers) dapat meringankan hukuman, 
namun pihak yang merasa dirugikan tetap saja mempunyai opsi untuk mengajukangugatan hukum. 
                                            

38 Dhaniel Dhakidae, 2003, Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru, Jakarta: Gramedia, hlm. 
376. 



 11 

Hukuman terhadap pers, entah berupa ganti rugi uang atau kurungan badan, dimaksudkan agar pers 
lebih hati-hati dalam menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip utama penulisan jurnalistik seperti 
faktual, obyektif, akurasi, check and balanced, dan fairnes harus senantiasa dijunjung tinggi oleh 
setiap wartawan yang bertanggung jawab. 

Pada sisi internal kalangan pers sendiri juga harus senantiasa mempertahanakan kebebasan 
pers yang mengandung pertanggungjawaban tersebut. Kebebasan akan muncul jika tidak menjadi 
budak, oleh karena itu pers harus menghindarkan diri dari sikap memhambakan diri pada faktor 
yang tidak menunjang kehidupan pers. Dari uraian di atas, pada masa Hindia Belanda sampai masa 
Orde Baru, walaupun diselingi oleh bulan madu kebebasan sebentar pada paruh pertama demokrasi 
liberal, negara menjadi aktor utama dalam menindas pers. Atas nama keamanan dan ketertiban 
umum, maka pers harus menerima pil pahit tanpa advokasi yang memadai, sekalipun dari institusi 
pengadilan dan hukum. Jadi, negara dalam masa-masa tersebut potensial menjadi batu sandungan 
utama dalam upaya mewujudkan kebebasan pers. 

Lain halnya pada masa reformasi. Posisi masyarakat dan aktor nonnegara mempunyai power 
ketika berhadapan dengan negara. Pers berhasil menghunjamkan sukma kebebasan bahkan mampu 
menciptakan logika hasrat dan logika tontonan yang melampaui realitas kebebasan pers itu sendiri. 
Pers menjadi sering berurusan dengan masyarakat dengan adnaya gugatan pencemaran nama baik. 
Pada sisi lain, pers juga harus waspada terhadap kapitalisme (baca: modal). Kegilaan kapitalisme 
adalah kegilaannya dalam menjadikan segala sesuatu menjadi komoditi, dalam mengonstruksi 
dengan tempo yang semakin cepat, dalam mengeskpansi setiap teritorial, setiap sumber daya, setiap 
budaya untuk diambil nilai tukarnya, dalam menciptakan jaringan dan iring-irinagan gaya dan gaya 
hidup yang tidak ada hentinya, yang semuanya dikendalikan oleh gejolak hasrat yang tidak bertepi. 
Di atas permukaan, kapitalisme terlihat dibangun berlandaskan sistem yang rasional: produksi, 
keuntungan, nilai tukar, harga, dan investasi. Akan tetapi di balik segala rasionalitas tersebut, 
sesungguhnya ada prinsip-prinsip “kegilaan” tak tampak yang mengendalikannya dari bawah 
permukaan.39 

Ancaman kapitalisme bukannya hal yang semu, karena bersamaan dengan melemahnya 
posisi negara akan muncul tangan lain di luar negara yang mengontrol pers, yaitu tangan konsumen 
atau pasar yang masuk dalam kategori commercial forces. Kekuatan komersial ini mengatur dan 
membatasi keleluasaan pers dalam menyajikan berita.  Dengan demikian, batas-batas kebebasan 
pers ditentukan oleh para pembayar pajak, financiers, atau paymaster, yang tidak akan mengijinkan 
pers untuk mempublikasikan sesuatu yang  merugikan kepentingan mereka. Dengan demikian, 
kekuatan pasar bebas tidak bisa diremehkan oleh pers karena masyarakat bebas itulah yang memilih 
pers yang dikehendakinya. Hal ini akan menentukan hidup mati pers. Jadi, klaim bahwa pers 
memiliki banyak kebebasan menjadi tidak berarti ketika sudah bertekuk lutut kepada modal. 
 
Penutup 
 

Terbukti dalam sejarah negara ini, pers selalu bisa melakukan “keliaran kreatif” untuk 
membebaskan diri dari penindasan negara. Hanya kini pers juga harus memperhatikan eksistensinya 
di tengah daya kritis masyarakat dan desakan kapital. Pemenuhan posisi pers yang tepat dalam tolak 
tarik negara, masyarakat, dan kapital itu akan membimbing kepada substansi dan pemaknaan 
kebebasan pers. Pada akhirnya, ia akan memberikan warna yang positif terhadap letak hukum pers 
dalam kontur hukum nasional.  

Jika hal itu tidak bisa dilakukan, saling sayat antara hukum pers dan hukum nasional, dan 
juga sebaliknya, akan senantiasa terjadi. Sesuatu yang harus dihindari dalam pijaka membangunan 
                                            

39 Yasraf Amir Piliang, 2004, Dunia Yang Berlari: Mencari “Tuhan-Tuhan” Digital”, Jakarta: Grasindo,hlm. 
116. 
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peradaban hukum yang bermartabat. Di sinilah sebenarnya kebangkitan pers nasional mendapatkan 
ujian yang mendalam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


