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Delik Pers dan Bayangan Keengganan  
Mengawasi Pejabat Publik *)  

Andreas Pandiangan**) 
 

 
Pembaharuan hukum pidana di Indonesia melalui revisi KUHP sudah pada tahap pengajuan 
draf RUU KUHP ke DPR. Bagi komunitas pers, draf tersebut mengandung sejumlah soal 
yang dikategorikan sebagai delik pers. Delik pers yang merupakan penamaan umum 
terhadap pasal-pasal KUHP yang berkaitan dengan pers mencakup 61 pasal dalam RUU 
KUHP. Yang diindikasikan kuat akan membatasi dan mengekang kemerdekaan pers. 
Sementara pada KUHP, hanya terdapat 37 pasal yang sejenis.  
 
Bahasan singkat ini tidak akan memasuki ranah hukum melainkan dalam ranah sosiologi 
politik. Maksudnya, adakah soal serius yang timbul dalam diri media dan pers secara 
sosiologis dan politis saat menjalankan tugasnya di masyarakat bila delik pers tersebut 
ikut disahkan. Tepatnya, adakah soal serius yang muncul dalam diri media dan insan pers 
saat berhubungan dengan institusi negara dan pejabat publik saat menjalankan tugasnya? 
Bila melihat secara seksama delik pers dalam RUU KUHP yang dimaksud, sebagai misal 
pasal-pasal yang berhubungan dengan penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga 
negara muncul kesan yang kuat bahwa media dan pers akan sangat terbebani dengan 
ketentuan-ketentuan yang mengatur sekaligus sangsi hukumannya.  
 
Persoalannya bagi masyarakat, bila kesan tersebut yang muncul maka akan dapat 
dipastikan media dan pers di masa depan akan sulit untuk diharapkan berperan sebagai 
sarana pengawasan dan pembaharuan terhadap penyelenggaraan negara. Sikap terlalu 
hati-hati untuk tidak mengatakan enggan mengawasi negara dan penyelenggaranya akan 
menjadi kecenderungan umum. Suatu sikap yang tentunya tidak kita harapkan. 
 
Penyelenggara Negara 
Pada hakekatnya, penyelenggara negara yang dalam delik pers dikategorikan sebagai 
penguasa umum, merupakan hanya sekedar petugas dari negara untuk menjalankan 
fungsi-fungsi negara dan pemerintahan. Soal yang selalu muncul, penyelenggara negara 
selalu dipersepsikan sebagai negara itu sendiri. Oleh karena itu, bila ada kritik terhadap 
penyelenggara negara selalu dikonotasikan sebagai kritik terhadap negara. Dalam konteks 
mewujudkan tata pemerintahan yang baik sebagai wujud inti reformasi, salah satunya 
mensyaratkan bahwa penyelenggaraan negara harus dijalankan secara transparan dan 
dapat dipertanggungjawabkan. Penyelenggara negara tidak lagi sebagai wakil negara 
melainkan petugas yang menjalankan fungsi-fungsi negara untuk kepentingan warga 
negaranya bukan kepentingan yang lain. 
 
Oleh karena itu mau tidak mau penyelenggara negara di seluruh jajaran pemerintahan 
(bukan saja pemerintah) harus menganut prinsip-prinsip transparan dan dapat 
dipertanggungjawabkan dalam tataran kebijakan dan penganggaran. Terlebih-lebih lagi 
dalam soal pelayanan publik. Ranah yang lama diabaikan kita untuk menilai kinerja 
penyelenggara negara dan pemerintah. Padahal, sejauhmana kinerja potret penyelenggara 
negara dan pemerintah akan pelayanan publik menjadi ukuran sejauhmana negara dan 
penyelenggaranya berpihak dan berarti bagi masyarakat dan rakyatnya. Bukan sebaliknya. 

                                                 
*) Disampaikan saat Seminar Nasional Mengurai Delik Pers Dalam RUU KUHP yang diselenggarakan 

AJI dan Aliansi Reformasi KUHP, Semarang, 12 September 2006.  
**) Bekerja di UNIKA Soegijapranata/Peneliti Lembaga Studi Teranova Semarang 
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Bila dirunut ke belakang, Presiden Megawati Soekarnoputri saat memerintah merupakan 
kepala pemerintahan pertama di republik ini yang secara jujur mengakui buruknya kinerja 
aparatur pemerintahan dalam pelayanan publik. Suatu pengakuan yang terlambat setelah 
berbagai lembaga nirlaba asing menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup dan tidak 
kondusif bagi investasi. 
 
Pengakuan Megawati Soekarnoputri ditindaklanjuti Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara (Feisal Tamin-waktu itu) dengan mengeluarkan Keputusan Menteri tentang 
Petunjuk Teknis soal penyelenggaraan pelayanan publik1. Menpan mengakui bahwa 
buruknya kinerja pelayanan publik antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya 
transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.  
 
Pelayanan publik yang kinerjanya buruk khususnya yang berhubungan dengan pemenuhan 
hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini dapat dilihat antara lain dari 
banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik melalui surat 
pembaca maupun media pengaduan lainnya. Pengaduan menyangkut prosedur dan 
mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, 
kurang akomodatif, kurang konsisten, keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana 
pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu biaya serta masih 
dominannya praktek pungutan liar serta tindakan-tindakan yang berindikasikan 
penyimpangan dan korupsi. 
 
Kebutuhan Mendesak 
Pers Indonesia telah mencoba melakukan pengawasan melalui pemberitaan soal 
penyelenggara negara dan pejabat publik. Meskipun dihadapi dengan gugatan hukum dan 
kekerasan terhadap jurnalis. Hampir semua gugatan terhadap media menggunakan pasal 
pencemaran nama baik. Ini adalah istilah hukum yang digunakan untuk menuduh 
seseorang mengenai suatu fakta yang mencoreng nama baik orang lain.2 Dalam 
pengamatan sekilas, ada kecenderungan pasal pencemaran nama baik akan digunakan 
para pejabat publik saat kalangan jurnalis melakukan investigasi dan mengungkap dugaan 
korupsi yang dilakukan.  
 
Bila ini yang terjadi maka akan lahir suasana  sosiologis di komunitas jurnalis untuk tidak 
memasuki ranah yang demikian rawan dan beresiko tinggi bagi dirinya dan bagi medianya.  
Tahap selanjutnya, dapat dipastikan korupsi sebagai bencana luar biasa yang 
menghinggapi bangsa ini tidak akan pernah berhenti, menurun intensitas dan kerugian 
yang diakibatkan, untuk tidak mengatakan hilang sama sekali.  Kondisi keengganan untuk 
mengawasi pejabat publik tentunya hal yang tidak kita inginkan. Apa yang dilakukan 
jurnalis saat mengawasi kinerja pejabat publik dapat dikategorikan sebagai bagian 
pekerjaan intelektual.  Karena pekerjaan jurnalis termasuk dalam kerangka menularkan 
ide-ide pembaharuan demokrasi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam 
kategori Daniel Dhakidae, jurnalis termasuk angota komunitas cendekiawan Indonesia. 
Seseorang disebut sebagai seorang cendekiawan bila senantiasa terlibat di dalam apa yang 
disebut speech community yang komunitas yang mempergunakan bahasa sebagai alat, 
modal, medium untuk mengelola kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan pada 

                                                 
1 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kep/26/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 

2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.  
2 Abdul Manan dkk, Pemetaan Kasus Pencemaran Nama Baik Terhadap Media, Jakarta : Aliansi 

Jurnalis Indonesia AJI-Media Development Loan Fund (MDLF), Agustus 2005, hal. 4 



 4

umumnya3. Cendekiawan tidak cukup hanya dengan menyandang gelar lalu dijadikan pintu 
utama guna menapaki strata sosial lebih tinggi. Tapi menggunakan kemampuan dan segala 
yang ia miliki untuk mengubah masyarakatnya. Akhirnya, kita berharap delik pers tidak 
justru membuat kalangan jurnalis enggan untuk tetap mengawasi pejabat publik. 
 

 

                                                 
3 Daniel Dhakidae, Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru, Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2003, hal. 


